CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO
MATERIAL QUE SERÁ DENOMINADO “GUIA TURÍSTICO DE ITUPEVA 2021”.

Processo Administrativo nº 6636-9/2021

1.

DO OBJETO:

1.1. Constitui o objeto do presente Chamamento Público, o credenciamento de instituições religiosas
interessadas em participar do material que será denominado “Guia Turístico de Itupeva 2021”.
1.2. A Secretaria de Agricultura, Turismo e Cultura, usando de suas atribuições legais, convoca as
Instituições Religiosas em Itupeva para participarem do material denominado “GUIA TURÍSTICO DE
ITUPEVA 2021”.
1.3. O objetivo deste chamamento é disponibilizar um material, impresso e/ou digital, único e padrão
para divulgação de igrejas, congregações, templos, ordens, entre outros deste segmento cujos
fundamentos e diretrizes sejam embasados numa crença, espiritualidade ou carisma.
1.4. O material impresso poderá ser distribuído no Centro de Informações Turísticas, ficando à
disposição dos turistas e visitantes, como também poderá ser distribuído em feiras e eventos nos
quais o município estiver presente e demais locais que julgar necessários, inclusive em sites e
através de compartilhamento via internet.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. O Edital se destina às unidades das instituições religiosas localizadas na cidade de Itupeva/SP.
2.2. Poderão participar as entidades religiosas tais como igrejas, congregações, templos, ordens,
entre outros deste segmento, cujos fundamentos e diretrizes sejam embasados numa crença,
espiritualidade ou carisma. Como consta a Lei Federal Nº 10.825/03, que “Dá nova redação aos Arts.
44 e 2.031 da Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, que institui o Código Civil.”, inciso IV do Art.
44, que torna legal as organizações religiosas como pessoa jurídica de Direito Privado, assegurando,
ainda, em seu § 1º, que “são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento
das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro
dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento”.

3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. Os interessados no credenciamento deverão preencher a Ficha de Inscrição e apresentar a
documentação necessária, diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura, Cultura e Turismo,
localizada na Praça São Paulo, nº 02, Centro, Itupeva/SP, CEP: 13295-000, a partir do dia 19 de
Julho de 2021, até às 16h00min do dia 20 de Agosto de 2021.
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4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:
4.1. Os interessados deverão apresentar, para a Secretaria de Agricultura, Cultura e Turismo, os
documentos referentes ao credenciamento de instituições religiosas interessadas em participar do
material que será denominado “Guia Turístico de Itupeva 2021”.
4.1.1.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida e protocolada dentro do prazo estabelecido
com as informações completas;
II. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
III. Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais; ou procuração específica para representar o estabelecimento.

5.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. A elaboração da arte será de responsabilidade exclusiva da Prefeitura, sem qualquer
participação das instituições religiosas credenciadas.
5.2. Após o credenciamento, a Prefeitura de Itupeva se compromete a elaborar a arte-final do guia, e,
na sequência, disponibilizá-la para as instituições religiosas participantes.
5.3. As instituições participantes terão acesso à arte através de solicitação feita à Secretaria de
Agricultura, Cultura e Turismo e poderão providenciar, às suas expensas, impressões para
divulgação, ficando vedadas quaisquer alterações.
5.4. A relação das instituições religiosas credenciadas será publicada na Imprensa Oficial do
Município em até 30 (trinta) dias corridos depois de encerrado o prazo para as inscrições.
5.5. No material constarão os seguintes dados das empresas: Nome, endereço, telefone e site.
Ficará a critério da Secretaria de Agricultura, Cultura e Turismo a inserção de dados extras.
5.6. Serão aceitas e credenciadas as instituições religiosas que atendam aos critérios estabelecidos
neste Chamamento Público.
5.7. O envio da documentação para credenciamento implica na total aceitação deste Chamamento
Público.
Itupeva, 14 de julho de 2021.

VALDIRENE APARECIDA PAVAN
Secretária Municipal de Agricultura, Cultura e Turismo
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FICHA DE INSCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS INTERESSADAS
EM PARTICIPAR DO MATERIAL QUE SERÁ DENOMINADO “GUIA TURÍSTICO DE ITUPEVA
2021”.
Dados da Instituição Religiosa
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone(s):
E-mail(s):
Inscr. CNPJ:

Cidade/UF:

Itupeva/SP

Matriz/Filial:

Dados do Responsável pela Instituição ou Representante Legal – Credenciamento
Nome Compl.:
RG:
CPF:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Cidade/UF:
Telefone(s):
E-mail(s):
( ) Proprietário
( ) Sócio
( ) Empresário Individual
Cargo ou
Função:
( ) Outros – Especificar:
Dados da Instituição Religiosa para divulgação no material denominado
“GUIA TURÍSTICO DE ITUPEVA 2021”
Nome:
Endereço:
Telefone(s):
Site:
Habilitação Jurídica – Documentação:
(___) Ficha de inscrição devidamente preenchida e protocolada dentro do prazo estabelecido com as
informações completas;
(___) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
(___) Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; ou
procuração específica para representar o estabelecimento.
Estou ciente de que o envio da documentação para credenciamento implica na total aceitação deste
Chamamento Público.
Itupeva/SP, ____ de ________________ de ________.

___________________________________________
Assinatura
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