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Porto Alegre, 10 de maio de 2022. 

 

Oportunidade 33/2022 – Inventariação e interpretação de bens históricos e arquitetônicos para seu uso 
turístico 

 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Escopo: TURISMO CULTURAL 

Objetivos: Realizar um mapeamento sobre arquitetura local, e história local nos municípios de Antonio Prado.  

Resultado Esperado: A justificativa desta necessidade se dá pelo fato de que o entendimento e valorização do 
contexto histórico e suas etapas de desenvolvimento, virá a contribuir para a formação de Produtos Turísticos 
e inserção na Economia do Turismo. Muitas oportunidades de negócios turísticos surgirão a partir deste 
diagnóstico, inventariação e interpretação. 

Conteúdo Sugerido: 

1 – Diagnóstico visita local 
2 – Levantamento arquitetônico 
3 – Pesquisa de dados histórico sobre a colonização local 
4 – Elaboração do inventário e informações relevantes sobre o estudo. 

 
Metodologia sugerida: Consultoria  

Carga horária estimada: a definir 

Público-alvo: Prefeitura 
 
Formato: online e presencial 
 
Conhecimento exigido: comprovação via relato de experiência que a empresa já realizou trabalhos no 
levantamento e análise de patrimônio histórico, bem como atuação no setor do turismo cultural. 

Disponibilidade de atuação: ter disponibilidade para iniciar as atividades em junho de 2022. 

Prazo de cadastramento do produto no banco de produtos de propriedade intelectual: 19/05/2022. 

Gestora da oportunidade: Miriam Menezes: miriams@sebraers.com.br 
Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 19/05/2022 

● Eliminatórios 

o Empresa habilitada no EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS 

DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 



 

 
 

Confi

denci

al 

o Empresa ser apta em instrutoria e consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

o Enviar relato no prazo 

● Demais critérios avaliados: 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

o Consistência do relato 

Segunda etapa: encaminhamento de materiais (será solicitado apenas aos que atenderem aos critérios da 

primeira etapa)   

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar o portal 

integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

