
                          

Projeto Souvenir Parque Vila Velha 
Informações para participação 
 

O Projeto Souvenir Parque Vila Velha é uma parceria entre o SEBRAE/PR e a 
Soul Parque Vila Velha e tem como objetivo estimular a comercialização de 
souvenirs que materializem as experiências vividas pelos turistas no Parque Vila 
Velha, dando oportunidade e prioridade para criativos da região dos Campos Gerais.  

O projeto visa a estimular a inovação e a cocriação de produtos, dando apoio 
aos micro e pequenos empreendedores, de forma a adequar sua produção ao 
mercado turístico. 

A Edição 2020 do Projeto Souvenir Parque Vila Velha será uma versão 
adaptada, que tem como objetivo conhecer a oferta de produtos com identidade do 
Parque Vila Velha, bem como mapear as potencialidades e os pontos que poderão 
ser trabalhados na edição 2021. 
 

Ações para 2020 
 

O Projeto Souvenir Parque Vila Velha convida os criativos da região dos 
Campos Gerais para apresentarem produtos que possam ser comercializados na Loja 
de Souvenirs do Parque Vila Velha.  

Para participação o interessado deverá entregar uma ficha de inscrição 
(anexo) e os produtos com suas respectivas fichas técnicas (anexos).  

 
Sobre os produtos 
 

Os produtos podem ser confeccionados/produzidos de forma artesanal e/ou 
industrial, conforme o processo produtivo que melhor se adequar. 

As amostras dos produtos deverão ser disponibilizadas pelos produtores para 
serem analisadas por uma equipe técnica composta por representantes da Soul 
Parque Vila Velha, do SEBRAE/PR e de especialistas convidados. 

Cada produto deve ser entregue acompanhado da Ficha Técnica do Produto, 
devidamente preenchida, conforme modelo anexo. Produtos que não tiverem a 
ficha correspondente, não serão avaliados. 

Os interessados podem encaminhar quantos produtos julgarem pertinentes, 
não havendo limite máximo para submissão. 

O produto deverá ser apresentado tal qual será comercializado, incluindo 
embalagem e/ou etiqueta quando pertinente.  

Não é permitida a apresentação de produtos de terceiros (ou seja, 
revenda/representação de produtos).  

Não há necessidade de envio de mais de uma unidade de cada produto, a 
menos que o produto tenha variações de estampa ou cores. 
 
 



                          

Sobre a análise dos produtos 
 
Os produtos devem obrigatoriamente ter alguma relação com as 

características do parque, como por exemplo: apresentar ícones ou imagens que 
remetam à paisagem, aos atrativos, a atividades, à fauna, à flora, aos aspectos 
geomorfológicos, às matérias-primas regionais ou que façam referência a aspectos 
da cultura local, entre outras manifestações. 

Serão utilizados como critério de análise os seguintes itens: qualidade, 
originalidade/inovação, criatividade, identidade e funcionalidade. Assim como 
estarem alinhados aos conceitos de preservação ambiental, sustentabilidade, 
segurança no turismo e valorização do contato com a natureza.  

Não serão aceitos produtos que possam colocar em risco a integridade física 
de qualquer consumidor e/ou funcionário do Parque, assim como constranger, 

discriminar ou ofender qualquer pessoa, devendo estar de acordo com as normas de 
segurança e comercialização vigentes. 

Não há limite mínimo ou máximo de produtos a serem selecionados na 
avaliação, podendo, inclusive, não haver nenhum produto selecionado pela equipe 
técnica. 

Os participantes serão informados via e-mail sobre o resultado da seleção. 
No comunicado estarão especificadas as orientações necessárias para o 
encaminhamento dos produtos selecionados e detalhes sobre os produtos não 
selecionados. 

Para a análise das amostras de produtos alimentícios será necessária a 
degustação dos mesmos pela equipe técnica e, por este motivo, não serão 
devolvidas. 

As amostras que vierem embaladas podem ser entregues sem a embalagem 
caso elas sejam danificadas ao serem abertas e manuseadas pela equipe técnica. 

A seleção se dará por votação, sendo considerado selecionado, o produto 
que obtiver a maioria dos votos favoráveis da equipe técnica.  
 

Produto Selecionados 
 

A lista dos produtos selecionados será encaminhada para o responsável pelas 
compras da Loja de Souvenirs do Parque Vila Velha, que entrará em contato com os 
respectivos produtores para iniciar negociação comercial a fim de viabilizar a 
comercialização dos produtos no Parque Vila Velha, de acordo com as normas que se 
aplicam à Concessão Estadual. 

Os produtos poderão ser comprados ou colocados em consignação na loja. 
Sendo analisado caso a caso, tendo em vista o valor, volume de compra, prazo de 
entrega, entre outros critérios. 

As amostras dos produtos selecionados deverão ser retiradas conforme 
especificado abaixo. 

 
 



                          

Produtos Não Selecionados 
 

Cada produtor receberá por e-mail um comunicado apresentando os pontos 
que não tenderam aos critérios de avaliação. Tal informação visa a oferecer ao 
participante oportunidade de adequação do produto, mas não garante a seleção, no 
caso de implementação das orientações, em análise futura. 

As amostras dos produtos não selecionados deverão ser retiradas no local e 
data especificado no item abaixo “Data, horários e local de retirada dos produtos”. 

. 

Quem pode participar 
 

• Micro e Pequenos Empreendedores Criativos tais como: artesãos, designers, 
ilustradores, fotógrafos, artistas e demais profissionais.  

• Micro e Pequenas Empresas de confecção/produção de objetos que possam 
ser customizados e comercializados para turistas, tais como: empresas de 
confecção de camisetas, canecas, botons, imãs, chaveiros, brindes, papelaria, 
entre outros. 

• Micro e Pequenas Empresas de produtos alimentícios embalados que possam 
ser direcionados para o público turístico tais como: queijos, chocolates, 
compotas, bebidas, entre outros. 
 
É obrigatório que o empreendedor seja formalizado e tenha o CNPJ da 

empresa ativo. 
 
Em caso de Cooperativas e Associações, a entidade deve enviar os produtos 

em seu nome, sendo o representante e o contato para eventuais pedidos 
especificados na ficha de inscrição. 

Para empresas de produtos alimentícios é obrigatória a apresentação de 
autorização para produção emitida pelos órgãos sanitários. O documento será 
solicitado quando houver o contato comercial, em caso de o produto ser 
selecionado. 

O participante deve obrigatoriamente ter a empresa registrada em um dos 
municípios da região dos Campos Gerais, sendo eles: Arapoti, Carambeí, Castro, 
Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaiva, Ortigueira, Palmeira, Pirai do Sul, Ponta 
Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, 
Tibagi e Ventania. 
 

Pré-inscritos para a Edição 2021 
 
Todos os participantes poderão ser convidados, caso desejem, a participar 

das ações do projeto em 2021, tendo preferência, diante de outros interessados, no 
momento das inscrições.  
 



                          

Como participar 
 
Para participar, o produtor deve enviar por transporte ou entregar em mãos 

os produtos que queira submeter à seleção, devidamente embalado, identificado e 
em perfeito estado de conservação. 
 
O processo de seleção dos produtos que poderão ser negociados pela Soul Parque 
Vila Velha será realizado nas seguintes etapas: 

- Entrega dos produtos (de 04/11 e 05/11) 
- Análise dos produtos pela equipe técnica (06/11) 
- Compilação de votos (09 e 10/11) 
- Comunicado aos selecionados (11/11) 
- Comunicado aos não selecionados (11/11) 
- Negociação comercial com selecionados (a partir do dia 11/11) 
- Retirada das amostras (de 12/11 a 14/11) 

 

Data, horário e local de entrega: 
 
Do dia 04/11 e dia 05/11 de 2020, entre 9:00 e 17:00 horas. 
Entregar na sede do SEBRAE, na cidade de Ponta Grossa, situado na Rua Dr. Lauro 
Cunha Fortes, 450 - Bairro Uvaranas. 
 

Data, horários e local de retirada dos produtos: 
 
Do dia 12/11 ao dia 14/11 de 2020, entre 9:00 e 17:00 horas. 
Retirar na sede do SEBRAE, na cidade de Ponta Grossa, situado na Rua Dr. Lauro 
Cunha Fortes, 450 - Bairro Uvaranas. 
 

 

Disposições Gerais 
 

A participação no Projeto Souvenir Parque Vila Velha não implica em 
qualquer obrigatoriedade de venda pelo produtor, assim como de compra pela loja, 
se a negociação comercial entre as partes não for efetivada de maneira expressa. 
Durante as negociações, a Soul Parque Vila Velha poderá solicitar ao produtor 
adaptações nos produtos para que estes se adequem às regras impostas pelas 
Autoridades Públicas competentes pelo parque. 

A Soul Parque Vila Velha e o SEBRAE/PR não se responsabilizam pelo uso 
indevido por parte do produtor ou de terceiros de qualquer material (desenho, foto, 
forma, funcionalidade, etc.) que seja patenteado, de autoria ou propriedade 
intelectual de terceiros, devendo a Soul Parque Vila Velha e/ou o SEBRAE/PR serem 
indenizados pelo produtor caso recaia sobre eles qualquer reclamação neste 
sentido. 



                          

 O produtor deve aguardar a confirmação do pedido pela loja para iniciar 
qualquer produção ou aquisição de matéria-prima, evitando assim prejuízos em caso 
de não haver acordo comercial entre as partes. 
 A Soul Parque Vila Velha poderá adquirir a qualquer tempo, se assim desejar, 
qualquer tipo de produto de fornecedores não participantes deste projeto, 
mantendo sua autonomia e liberdade de escolha, conforme suas necessidades 
comerciais e estratégicas. 
 Está vedado o uso, salvo autorização expressa, da marca e/ou dos elementos 
gráficos do SEBRAE/PR, da empresa Soul Parque Vila Velha e do Parque Vila Velha 
nas amostras. Os produtos aceitos e negociados para comercialização deverão 
observar os termos negociados pelas partes para uso de marcas e elementos 
gráficos, estando igualmente vedado o uso, salvo autorização ou solicitação expressa 
da Soul Parques Vila Velha, da marca e/ou dos elementos gráficos do SEBRAE/PR, da 
empresa Soul Parque Vila Velha e do Parque Vila Velha. 
 Em caso de dúvida entre em contato com Izamara pelo telefone: (41) 99990-
0588. 
 
 
 
Ponta Grossa, 22 de outubro de 2020. 



                          

FICHA DE INSCRIÇÃO 
(apenas uma cópia por empresa) 

 

Dados da Empresa 

Razão social:  

CNPJ: 

Nome fantasia:  

Data de fundação:  

Endereço: 

Cidade:  

CEP:  

Telefone fixo:  

Telefone móvel:  

E-mail:  

Site: 

Dados pessoais 

Nome do representante: 

Data nascimento:  

CPF:  

RG:  

Endereço: 

Cidade:  

CEP:  

Telefone fixo:  

Telefone móvel:  

E-mail:  

 
Declaro, para os devidos fins que examinei cuidadosamente o regulamento, 
inteirando-me de todos os seus detalhes e com eles concordo e aceito em todos os 
seus termos e condições; 

 
 
____________, ___ de _____________ de 2020. 
 
 
 
 
______________________________ 
Assinatura do Representante 



                          

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
(uma para cada produto) 

 
Nome da Empresa  

 

Nome do Produto 

 

Foto do Produto 

 
 
 
 

Descrição do produto 

Descrição do produto: 
(o que é o seu produto? Qual é sua funcionalidade? Como é produzido? Materiais utilizados? Orientações de uso e conservação 
(se houver)) 

 
 
 
 
 
 

Relação com a identidade do Parque Vila Velha: 
(descreva a relação do seu produto com o Parque Vila Velha, qual a inspiração ou quais as referencias locais utilizadas) 

 
 
 

altura largura Profundidade 

   

Cores: (citar cores disponíveis do produto): 
 

Estampas / temas: (citar estampas/temas do produto): 
 

Tamanhos: (único, P, M, G ou GG, se houver): 
 

Prazo de entrega: (tempo estimado para entrega dos produtos em caso de pedido) 

 

Preço do produto 
(seu preço de venda para a loja) 

 
R$ 

Capacidade produtiva por mês 
(estimativa de quantos produtos consegue produzir em caso 
de pedido) 

 

Observações e informações complementares:  

 



                          

 


