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DECRETO Nº 113, DE 19 DE AGOSTO DE 2019  

 
 

“Estabelece regras para comercialização da praça de 

alimentação do Festival de Inverno de Itapira - 2019.” 

 

 

  JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições 

legais, e nos termos do artigo 4º do Código Tributário Municipal;  

 

 

D E C R E T A: 
 
 

  Art. 1º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a promover a 

Chamada Pública para que pessoas jurídicas devidamente constituídas nos ramos de alimentação, 

bebidas ou eventos, possam adquirir a praça de alimentação do Festival de Inverno de Itapira, que 

ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2019, conforme as seguintes regras: 

 

  § 1º. A praça de alimentação contará com 15 vagas, que permitirá à empresa a 

comercialização dos pontos que achar conveniente. Só será permitida a instalação de food trucks e 

trailers para os segmentos de alimentação e bebidas. Para segmentos de variedades e brinquedos será 

permitida a instalação de tendas. 

 

  § 2º. Todos os pontos deverão ser desmontados logo após o último dia do evento.  

 

  § 3º. Os horários de funcionamento do festival de Inverno serão os seguintes: 

• 12/09 – das 18h30 as 23h00; 

• 13/09 – das 18h30 as 00H00; 

• 14/09 – das 10h00 as 00h00; 

• 15/09 – das 10h00 as 00H00; 

 

  § 4º. Anexo a este decreto seguem as atrações que vão compor as atividades do 

Festival de Inverno de Itapira 2019 e o Esquenta.  

 

  Art. 2º Somente poderão adquirir pontos do proprietário da praça de alimentação, 

ambulantes sem débito com Secretaria Municipal de Fazenda. 
 

 § 1º. Poderão se inscrever trailers, food trucks e tendas que estejam em plenas 

condições de uso. 

 

 § 2º. As tendas deverão ter balcão e fechamento nos fundos. 

 

 Art. 3º As ARTs e os Alvarás de Bombeiro ficam sob a responsabilidade dos 

proprietários dos respectivos pontos. 
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  Art. 4º O valor mínimo da Praça de Alimentação fica estabelecido em R$12.768,00 

(doze mil, setecentos e sessenta e oito reais), a ser pago em boleto único até o dia 10/09/2019 e 

destinado ao Fundo Municipal de Turismo; 

   

  Art. 5º Os empresários interessados na Praça de Alimentação do Festival de Inverno 

deverão encaminhar envelope lacrado com valor igual ou superior ao valor mínimo estabelecido no 

artigo 4º deste decreto. 

 

§ 1º. O maior valor apurado dentre os envelopes vencerá e terá o direito de 

exploração da referida praça de alimentação.  

 

§ 2º. No caso de empate de valores, as empresas serão convocadas e deverão 

apresentar um novo envelope lacrado com valor superior ao já proposto.  (alterado pelo decreto 116-19) 

 

§ 2º. Estará assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

Federal n° 123/2006 e suas alterações e havendo duas ou mais propostas comerciais com o mesmo 

valor ofertado, que não se enquadrem na citada lei, a decisão se dará por sorteio.  

 

  Art. 6º O envelope deverá ser entregue até o dia 30/08/2019 às 17h00 na sede da 

Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua Ribeiro de Barros, 62 – Centro, Itapira/SP. 

 

  Art. 7º Para as 15 (quinze) vagas delimitadas na praça de alimentação será 

disponibilizada uma carga de energia de 175 amperes.  

 

  Art. 8º A distribuição das 15 (quinze) vagas na praça de alimentação deverá ser 

informada à Secretaria de Cultura e Turismo, até o dia 10/09/2019. 

 

  Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 15 de agosto de 2019. 

 

 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data supra. 

 
 

DANIELA AP.F.PAVINATO DE CAMPOS 
COORDENADOR DE ATOS OFICIAIS 
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Anexo: Grade artística do Esquenta e do Festival de Inverno de Itapira 2019. 
 

 

  

ESQUENTA 

12/09/2019 

19h00 Reza a Lenda  

20h00 Mão de Morsa 

FESTIVAL DE INVERNO 

13/09/2019 

19h00 Fábio Over 

20h20 Folker’s 

21h40 Rodrigo Souza Blues Rock Band 

23h00 Faiska Trio 

14/09/2019 

13h30 Danilo e Banda 

15h00 Dança & Cia 

16h30 Banda Lira Itapirense 

18h00 Pimenta e Convidados 

19h15 Priscila Rehder e Grupo 

20h40 Thiago Pacolla Trio 

22h30 Claudio Lacerda 

15/09/2019 

10h30 Cia Talgadá – Monstro & Cia 

12h30 Brazilian Jazz Trio – Homenagem a João Gilberto 

14h30 Freddy Groovers 

16h00 Ponto Chave 

 


