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Inscrições abertas para participação 

de prestadores de serviços turísticos de 

Brasília no evento                                      

8º Fórum Mundial da Água 
 

 
 A Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal (SETUL/DF), 

abre inscrições para empresas prestadoras de serviços turísticos interessadas em participar da ação 

de promoção de Brasília no estande desta Secretaria, no evento 8º Fórum Mundial da Água, que 

acontecerá no período de 19 a 23 de março de 2018, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

 

REFERÊNCIAS 

 

 O Fórum Mundial da Água, organizado pelo Conselho Mundial da Água, é o maior evento, sobre 

o tema, que promove o encontro de interesses institucionais, políticos, técnicos, acadêmicos e de âmbito 

comercial e da sociedade civil, contribuindo para o diálogo do processo decisório visando o uso racional 

e sustentável desse recurso. 

 O 8º Fórum Mundial da Água terá mais de 200 debates e sessões sobre diversos temas 

relacionados à água, os quais acontecerão no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

 O Fórum do Brasil respeitará a principal característica do brasileiro: ser inovador. Nesse sentido, 

a escolha de Brasília não poderia ter sido mais oportuna, uma vez que a Capital Federal é a síntese de 

nossa brasilidade, referência mundial em arquitetura moderna, paisagismo abstrato e urbanismo 

inovador, característica que lhe rendeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e de Cidade 

Criativa do Design, participante da Rede de Cidades Criativas da UNESCO. Aliada à esta peculiaridade 

temos que Brasília é o berço das Águas Emendadas, que alimentam as bacias hidrográficas do 

Tocantins, Paraná e do São Francisco, e está cercada pelo Cerrado, bioma de interligação da Mata 

Atlântica ao Pantanal e da Caatinga à Amazônia.  

Todo este potencial permite a oferta de um turismo criativo e sustentável, razão pela qual esta 

Secretaria tem buscado a parceria dos prestadores de serviços turísticos locais, nos eventos em que 

participa com ações de promoção de Brasília, enquanto destino atrativo e inovador, por intermédio de 

oferta diferenciada diretamente ao público participante do Evento. Este é o objeto desta Chamada 

Pública. 
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DADOS DO EVENTO: 

 

NOME: 8º Fórum Mundial das Águas 

DATA: 19/03/2018 a 23/03/2018 

LOCAL: Centro de Convenções Ulysses Guimarães  

 

CHAMADA PÚBLICA 

 

 O presente chamamento tem por finalidade a seleção de 05 (cinco) prestadores de serviços 

turísticos para ocuparem, coletivamente, um espaço de aproximadamente 80m², localizado na 

entrada da Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, juntamente com equipe da 

Secretaria Adjunta de Turismo (SAT) da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer (SETUL) 

no Evento 8º Fórum Mundial da Água, com vistas à promoção do destino Brasília por intermédio 

da sua oferta de produtos e/ou serviços turísticos diferenciados. 

 O processo de seleção visa garantir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, com transparência, e oferecer oportunidade a todos. Desta forma, a 

Subsecretaria de Produtos e Políticas de Turismo (SUPROST) publica no site da Secretaria 

(www.turismo.df.gov.br) e em seu facebook (Secretaria Adjunta de Turismo – DF) as informações 

relevantes deste Chamamento, para o conhecimento dos interessados. 

 

1. DA INSCRIÇÃO  

 

1.1 As inscrições dos interessados em participar da seleção serão realizadas no período 

compreendido entre 12h do dia 06 de março às 24h do dia 08 de março de 2017, mediante: 

1.1.1 Preenchimento correto do Formulário de Inscrição (Anexo I) para o Evento 8º Fórum 

Mundial da Água disponível no site da SETUL www.turismo.df.gov.br.  

1.1.2 Envio (opcional) dos Anexos II (Termo de Compromisso) e III (Declaração de Cessão de 

Direito de Uso de Imagem/Pessoa Jurídica) assinados e digitalizados, para o email 

suprost@setur.df.gov.br, com o seguinte assunto: <8º Fórum Mundial da Água – 

Chamamento Público nº 1/2018-SUPROST/SAT>.  

 

Observação:  

1. Os Anexos II e II supracitados, poderão também ser entregues na Reunião Preparatória. 

2. Caso ao término do período de inscrição não se obtenha o número suficiente de inscritos, o total de 

vagas remanescentes serão preenchidas por meio de convite, formulado pela SUPROST/SAT.  

http://www.turismo.df.gov.br/
http://www.turismo.df.gov.br/
mailto:suprost@setur.df.gov.br
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2. DA SELEÇÃO 

 

2.1 As empresas ou os microempreendedores individuais interessados em participar do evento 

deverão obedecer aos seguintes critérios para a seleção: 

 

2.1.1 Possuir CNPJ com endereço no Distrito Federal. 

2.1.2 Estar com o cadastro válido junto ao CADASTUR. 

2.1.3 Dispor de produtos e/ou serviços com identidade turística/cultural/criativa, e de pronto 

atendimento ao congressista/turista, podendo a empresa, assim, exigir o mínimo de 03 (três) 

clientes para a respectiva prestação de serviços. 

 

2.2 Serão selecionados 05 (cinco) empresas ou microempreendedores individuais que operem: 

 

2.2.1 Roteiros a pé ou de bicicleta. 

2.2.2 Roteiros no Lago Paranoá. 

2.2.3 Roteiros em ambiente rural. 

2.2.4 Roteiros temáticos 

2.2.5 Roteiros e/ou atividades alinhados com o Turismo criativo, de experiência ou inovação, 

cuja prática valorize os costumes e tradições locais ou identifique potenciais pouco explorados 

na região.  

 

2.3 Será concedida prioridade para as empresas ou microempreendedores individuais que 

comprovem o exercício de atividades relacionadas ao objeto da seleção, e que possuam produtos 

formatados e prontos para comercialização, com vistas a atender ao congressista/turista interessado 

em conhecer os encantos da Capital Federal, por intermédio de experiências diferenciadas e 

aprazíveis. 

 

2.4 Os inscritos terão seus produtos e/ou serviços analisados por uma Comissão de Avaliação, 

formada pela Equipe Técnica da Subsecretaria de Produtos e Políticas de Turismo (SUPROST), 

encarregada de analisar os dados constantes no Formulário de Inscrição e demais 

documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios de pontuação: 

 

1. Possui CNPJ com domicílio em Brasília. 0-3  

2. Possui Cadastro válido no Cadastur/MTur. 0-3  
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3. Possui produtos e/ou serviços com identidade turístico/cultural e 

alinhados com o conceito de turismo criativo. 

0-3  

4. Possui material de divulgação dos produtos e/ou serviços 

/Cardápio de produtos e/ou serviços. 

0-3  

5. Possui produtos e/ou serviços de pronto atendimento ao 

congressista/turista. 

0-3  

6. Possui produtos associados à identidade local – como souvenirs 

(camisetas, canecas, imãs etc...). 

 

0-1 

 

TOTAL          16 

 

      Obs.: Será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 9 (nove) pontos. 

 

2.5 Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a Comissão de Avaliação poderá 

recomendar adequações ou solicitar comprovação das informações fornecidas pelos candidatos. 

 

2.6 No dia 9 de março de 2018, no período vespertino, será divulgada a lista provisória 

contendo os nomes dos participantes selecionados, por ordem de classificação. 

 

2.7 Os participantes poderão apresentar recursos no período de 9 à 11 de março de 2018, 

por intermédio do email suprost@setur.df.gov.br. 

 

 

2.8 No dia 12 de março de 2018 será divulgada a lista definitiva, após julgamento dos 

recursos apresentados, contendo os nomes dos participantes classificados, por ordem de 

pontuação, sendo que aqueles que ficarem fora do número de oportunidades oferecidas 

poderão ser chamados caso surjam vagas, respeitada a ordem de classificação.  

 

2.9 No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de confirmação da participação, a 

empresa ou o microempreendedor individual selecionado será automaticamente considerado 

desistente e será convocado, como substituto da vaga, a empresa ou o microempreendedor 

individual que se classificou na sequência da ordem de pontuação. Em caso de empate, obterá 

melhor colocação quem tiver maior pontuação nos seguintes quesitos, nesta ordem: 

2.9.1 As empresas de receptivo que possuam produtos de pronto atendimento ao 

congressista/turista.  

2.9.2 As empresas de receptivo que possuam produtos e/ou serviços alinhados com o Turismo 

criativo, de experiência ou inovação, cuja prática valorize os costumes e tradições locais ou 

identifique potenciais pouco explorados na região. 

 

 

2.10 Os resultados de cada etapa da seleção serão publicados na página eletrônica da Secretaria 

Adjunta de Turismo do Distrito Federal -  http://www.turismo.df.gov.br 
 
 

mailto:suprost@setur.df.gov.br
http://www.turismo.df.gov.br/
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/OBRIGAÇÕES 

 

3.1 Das empresas ou microempreendedores individuais: 

 

3.1.1 Ter seus respectivos representantes atuando no espaço destinado à SETUL para a 

promoção e comercialização de produtos e/ou serviços turísticos de Brasília, durante todo o 

período do Evento. 

3.1.2 Estar no local do Evento meia hora antes do início, permanecendo até o término. 

3.1.3 Dispor de material para divulgação dos seus produtos e/ou serviços. 

3.1.4 Arcar com as despesas de alimentação dos respectivos representantes e de transporte 

desses e dos materiais e equipamentos necessários às suas participações. 

3.1.5 Expor, distribuir e coletar o material restante de divulgação dos produtos e/ou serviços a 

serem comercializados durante o período do Evento.  

        3.1.6 Comparecer à Reunião Preparatória para o evento, a realizar-se no dia 13 de março de 

2018, na Subsecretaria de Produtos e Políticas de Turismo, às 15h, no Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, Ala Sul, 1º Andar, Secretaria Adjunta de Turismo. 

 

3.2 Da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF: 

 

3.2.1 Disponibilizar espaço e mobiliário adequado à ação de promoção e comercialização dos 

produtos e/ou serviços dos participantes. 

3.2.2 Intermediar, junto à organização do Evento, qualquer assunto e/ou demanda que 

porventura se façam necessários, referente à atuação dos participantes no Evento. 

 

4. DA VIGÊNCIA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

4.1 O prazo de vigência do Edital será de 06/03/2018 a 12/03/2018, sendo vedada a sua 

prorrogação. 
 

5. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Data da publicação Edital de Chamamento Público no Diário 

Oficial. 
06/03/2018 

Divulgação do chamamento público (mailing, site, mídias 

sociais etc.). 
06/03/2018 a 08/03/2018 

Prazo para realização de inscrição e apresentação da 

documentação exigida – fase de habilitação. 
06/03/2018 a 08/03/2018 

Análise e avaliação dos Formulários – Comissão de Avaliação. 
06 a 09/03/2018 
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Divulgação da lista provisória de seleção. 09/03/2018  

Prazo para encaminhamento de recurso. 09 a 11/03/2018 

Prazo para análise e resposta do recurso. 09 a 11/03/2018 

Divulgação da lista definitiva de seleção e convocação dos 

selecionados. 

12/03/2018 

Reunião preparatória para início das atividades – termo de 

compromisso. 
13/03/2018 

Período do evento. 19/03/2018 a 23/03/2018 
 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

6.1 O Termo de Compromisso (Anexo II) e a Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem 

(Anexo III), devidamente preenchidos e assinados, deverão ser entregues no dia da Reunião 

Preparatória, em 13 de março de 2018, às 15h, na Subsecretaria de Produtos e Políticas de 

Turismo da Secretaria Adjunta de Turismo.  
 

6.2 A embalagem e o acondicionamento dos materiais e/ou equipamentos a serem utilizados no 

Evento devem estar adequados, de forma a lhes garantir segurança, evitando danos no manuseio e 

transporte. 

 

6.3 É de responsabilidade das empresas ou microempreendedores individuais, selecionados para o 

Evento, a conferência da quantidade e integridade do seu material de divulgação e/ou equipamentos 

a serem utilizados no local. 

 

6.4 O ônus dos custos de produção, embalagem, transporte e acondicionamento do material e/ou 

equipamentos a serem utilizados no estande, de propriedade dos prestadores de serviços turísticos, 

ficarão sob a responsabilidade dos mesmos. 

 

6.5 O material de divulgação não distribuído no Evento, assim como os equipamentos utilizados no 

mesmo, deverão ser recolhidos ao final deste. 

 

6.6 Não haverá o repasse de recursos públicos financeiros distritais nem federais aos selecionados. 

 

6.7 As situações não previstas nesta Chamada Pública serão resolvidas pela SUPROST. 

 

6.8 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos nesta 

Chamada Pública. 

 

Para maiores informações favor entrar em contato nos telefones: (61) 98173.3848 / 98438.6205. 

 


