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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.2023/26 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer (SMECTEL) na 

forma de Edital de Chamamento Público para divulgação de empreendimentos e 

estabelecimentos de indústrias, comércios, prestadores de serviços e produtores rurais 

comumente desfrutados por visitantes/turistas; para que possam se inscrever, mediantes 

REQUERIMENTO, no âmbito do Município de Nova Hartz, nas condições 

estabelecidas no presente Edital. 

O Edital será divulgado e publicado no Órgão Oficial do Município, com prazo de 30 

(trinta) dias, a partir da data de sua publicação, para o envio do requerimento dos 

interessados. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1 O Município de Nova Hartz, com a atribuição de propor e coordenas políticas 

públicas para incentivar e promover o desenvolvimento turístico como 

atividade econômica sustentável, bem como, em proporcionar aumento na 

qualidade de vida e de renda aos moradores, fomentando a economia, gerando 

negócios e empregos através do Turismo local, preocupado com os interesses 

da população e visando oferecer informações confiáveis aos visitantes, 

resolveu promover o presente chamamento público. Assim como, fomentar o 

desenvolvimento da economia local através de incentivo de divulgação das 

indústrias, comércio, prestadores de serviços locais e produtores rurais, que 

possam ser utilizados tanto por visitantes como por residentes, para ampliar 

sua atuação mediante a comunidade e ampliar a carta de clientes destes 

empreendimentos.  

1.2 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer 

(SMECTEL), responsável pela execução das políticas voltadas ao setor 

turístico, visando bem receber os visitantes da cidade, com objetivo de 

divulgar as iniciativas dos mais variados segmentos que englobam a 

atividade turística no município, em especial, fomentar e intensificar a 

diversidade gastronômica existente na cidade, pretende cadastrar, através 

do presente Edital, os estabelecimentos regularmente instalados no 

município para, além de ampliar o leque de opções do setor, inserir as 

informações na página oficial do município 

(https://www.pmnovahartz.com.br/) e na redes sociais da Prefeitura 

(@prefanovahartz) no Instagram e (Município de Nova Hartz) no 

Facebook.  

1.3 Este edital não prevê quaisquer outros tipos de benefício ou isenções 

relativas aos setores envolvidos, sendo outros benefícios relacionados a 

https://www.pmnovahartz.com.br/
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fomento de indústria, comércio, prestação de serviços e agricultura 

pertencentes aos setores respectivos, nada havendo com este edital.  

 

2. DO OBJETO 

2.1 Constituiu objeto deste Edital de Chamamento Público, o Cadastramento, 

através de REQUERIMENTO, de empreendimentos e estabelecimentos 

comerciais, prestadores de serviços e produtores rurais, comumente 

desfrutados por visitantes, nas áreas de gastronomia, de meios de hospedagem, 

de transporte turístico, de agências de turismo, de guias de turismo, de 

organizadores de eventos, de espaços para eventos, de parques aquáticos, de 

centros de convenções, de atendimento 24 horas, de empreendimentos de 

lazer, de comércio em geral e produtores rurais com interesse e/ou atuantes no 

turismo, regularmente instalados no município. 

Interessados no cadastramento, devem encaminhar informações conforme 

itens do quadro em anexo.   

No caso de hospedagens temporárias, poderão efetuar seu cadastro e serão 

analisados caso a caso pela Comissão Julgadora.  

 

3. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ 

3.1 O Município de Nova Hartz, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer (SMECTEL), se responsabilizará 

por receber as informações a serem enviadas para o e-mail: 

turismo@novahartz.rs.gov.br ; fazer a seleção dos segmentos Habilitados e 

Não Habilitados e divulgar os dados fornecidos pelos empreendimentos 

Habilitados, sendo que as informações prestadas pelas empresas são de inteira 

responsabilidade dos informantes, isentando o poder público das 

responsabilidades inerentes à sua divulgação.  

3.2 O Município de Nova Hartz, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer (SMECTEL), se responsabilizará 

por organizar o edital de chamamento presente e divulgar o resultado do 

chamamento (habilitados e não habilitados).  

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO 

4.1 Os interessados deverão preencher, digitalmente ou fisicamente, todos os 

campos dos formulários de requerimento específicos para cada atividade, 

conforme os ANEXOS deste Edital, e, apresentar cópias digitalizadas dos 

seguintes documentos: 

a) contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 

no Cartório de Títulos e Documentos; 

b) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do credenciado; 

d) alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento; e, 

mailto:turismo@novahartz.rs.gov.br
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e) alvará sanitário 2022 dos estabelecimentos inscritos; 

f) em caso de produtor rural, apresentar bloco de produtor, relativo ao ano de 

2022.  

4.2 Serão habilitados os estabelecimentos que enviarem ou entregarem em 

envelope devidamente identificado, os formulários devidamente preenchidos 

e as cópias dos documentos relacionados no item 4.1 por meio digital para o 

e-mail: turismo@novahartz.rs.gov.br e por meio físico na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer (SMECTEL) 

situada na Rua Emílio Jost, 387 – Centro – Nova Hartz/RS. 

 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DOS DADOS 

INFORMADOS 

5.1 As informações cadastradas serão disponibilizadas através de edital, no site da 

Prefeitura de Nova Hartz (http://pmnovahartz.rs.gov.br). Para divulgação de 

empreendimentos após esse período, um novo Edital deverá ser publicado 

pelo Executivo Municipal, para mesma finalidade.  

5.2 As inscrições cadastradas que sofrerem alterações durante o período de 

publicação, deverão ser comunicadas diretamente à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo, Esporte e lazer (SMECTEL), através do envio 

das novas informações para o e-mail: turismo@novahartz.rs.gov.br ou 

WhatsApp (51) 93417441.  

6. DOS VALORES PARA A DIVULGAÇÃO DOS ESTABLECIMENTOS 

6.1 A divulgação realizada na página oficial do município, 

(www.novahartz.rs.gov.br),nas redes sociais do Município (@prefanovahartz) 

no Instagram e (Município de Nova Hartz) no Facebook, serão totalmente 

gratuita.  

7. DO PRAZO DO EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

7.1 O referido edital de chamamento público, terá validade do dia 27/02/2023 à 

27/03/2023 e os empreendimentos poderão cadastrar seus estabelecimentos a 

qualquer tempo da validade deste edital.  

 

8. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

8.1 À Comissão Julgadora compete: 

I- Analisar os requerimentos recebidos; 

II- Solicitar aos inscritos as informações complementares que julgar 

necessário; 

III- Encaminhar a relação dos habilitados para a emissão de portaria à 

10/03/2023.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais conflitos ou pontos omissos ou obscuros serão resolvidos pela 

Comissão Julgadora do Processo de Chamamento Público, que, com amparo na 

legislação municipal, proferirá a devida manifestação de forma motivada. 

mailto:turismo@novahartz.rs.gov.br
http://pmnovahartz.rs.gov.br/
mailto:turismo@novahartz.rs.gov.br
http://www.novahartz.rs.gov.br/
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O resultado do requerimento será publicado na página Oficial do Município de 

Nova Hartz, no endereço eletrônico https://www.pmnovahartz.com.br/ . Sendo 

deferido o pedido, por meio de Decreto Municipal, e, se indeferido o pedido, por 

meio de publicações de manifestação da comissão com as razões do 

indeferimento. 

 

10. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

O prazo para eventual impugnação deste edital será de 03(três) dia úteis, a contar 

de sua publicação. 

 

Observação: São itens integrantes do presente edital os ANEXO 01 - Termo de 

Recebimento e ANEXO 02 – Requerimento que constam em anexo ao mesmo. 

 

Nova Hartz, 13 de fevereiro de 2023.  

 

  

https://www.pmnovahartz.com.br/
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.2023/26 

 

TERMO DE RECEBIMENTO 

 

 

 

Eu, 
______________________________________________________
___________ sob CPF número 
_____________________________________, responsável pela 
empresa_______________________________________________
______________________________________________________
______ 

sob CNPJ ___________________________________________ 
RECEBO uma cópia do edital de Chamamento Público número 
xxx/2022, juntamente com seu Anexo I e este documento, e me 
comprometo a entregar as informações exigidas no edital dentro do 
prazo previsto, caso interesse em participar do trâmite. 

 

Ciente, 

 

_________________________________________ 

Nome: 

Empreendimento: 

 

 

Nova Hartz,________de______________________ de 2023.  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.2023/26 

ANEXO I 

 

CADASTRO INICIAL 

Nome Comercial (de divulgação): 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual (caso possua): 

Inscrição Municipal: 

Possui Alvará Vigilância Sanitária: (caso necessário) ( ) SIM ( ) NÃO 

Possui Alvará Bombeiros: (caso necessário) ( ) SIM ( ) NÃO 

Início das Atividades: 

CADASTUR (caso possua): 

Responsável pelo Empreendimento: 

Telefone: 

Caso seja produtor rural, número do bloco de produtor: 

 

ENDEREÇO COMPLETO 

Rua/Avenida/Travessa: 

Nº: 

Bairro: 

Telefone de Contato: 

WhatsApp: 

E-mail: 

Site: 

Facebook: 

Instagram: 

 

 

TIPO DE ESTABELECIMENTO (Pode-se marcar mais de uma alternativa): 

( ) Restaurante 

( ) Bar 

( ) Lancheria 

( ) Cafeteria 

( ) Padaria 

( ) Confeitaria 

( ) Pub 

( ) Choperia 

( ) Hamburgueria 

( ) Pizzaria 

( ) Creperia 

( ) Sorveteria 

( ) Pousadas 

( ) Casas de Locação Temporária 

( ) Albergues 

( ) Hotel 
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( ) Agência de Viagens 

( ) Transportadora Turística 

( ) Guia de Turismo 

( ) Organizador de Eventos 

( ) Espaço para eventos 

( ) Balneário 

( ) Campos e/ou salões desportivos 

( ) Salões de baile ou similares 

( ) Artesanato - Quais Produtos? 

( ) Atelier de Arte e Similares – Quais Técnicas? 

( ) Táxi 

 

( ) Postos de Combustível 

( ) Oficina Mecânica 

( ) Borracharia 

( ) Auto Elétrica 

( ) Serviço de Guincho 

( ) Serviços de Conveniência 

( ) Agência Bancária 

 

( ) Loja de Vestuário 

( ) Loja de Calçados 

( ) Ótica e/ou Joalheria 

( ) Pet Shop e Similares 

( ) Armazém/Marcado/Supermercado 

( ) Farmácia 

( ) Materiais de Construção e/ ou ferragem 

( ) Bazar e Utensílios Domésticos 

( ) Eletroeletrônicos 

( ) Tecnologia 

( ) Casas Agrícolas 

( ) Lojas de Cosméticos e/ou Acessórios 

( ) Floricultura 

( ) Loja de Artigos Eróticos ou Similares 

( ) Clínicas Estéticas 

( ) Escola de Informática 

 

( ) Indústria de Alimentos – Qual? 

( ) Indústria de Beneficiamento de Alimentos e Similares – Qual? 

( ) Produtores Rurais – Quais Produtos? 

( ) Indústria Calçadista 

( ) Indústria Metalúrgica 

( ) Indústria de Implementos Agrícolas 

( ) Indústria Moveleira 

( ) Indústria de Esquadrias 

( ) Indústria de Estofados 

( ) Serviços de Criação e Impressão Gráfica 
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( ) Serviços de Segurança Privada 

( ) Arquiteto Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil 

( ) Atendimento Médico - Quais especialidades 

( ) Laboratório de Análises – Quais Serviço? 

( ) Esteticista 

( ) Salões de Beleza e Barbearias 

( ) Massagistas 

( ) Telefonia e/ou Internet 

( ) Construção Civil e/ou pintura e reformas 

( ) Consultoria e/ou Assessoria Empresarial 

( ) Serviços de Contabilidade 

( ) Serviços de Advocacia 

( ) Serviços de Transporte Diverso – Quais produtos e/ou serviços? 

 

 

 

 

HORÁRIOS E DIAS DE ATENDIMENTO 

( ) Segunda – Horário: 

( ) Terça – Horário: 

( ) Quarta – Horário: 

( ) Quinta – Horário: 

( ) Sexta – Horário: 

( ) Sábado – Horário: 

( ) Domingo– Horário: 

 

( ) Atendimento Sob Horário Marcado? ( ) SIM ( ) NÃO 

 

Quanto tempo de antecedência? 

 

 

Nova Hartz, ______, ______________________ de 2023. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Preenchimento 

 

NOME: 

TELEFONE: 

 

 

 


