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CARTA CONVITE 

 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para exploração dos setores de alimentação e 

bebidas durante a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, a se realizar entre 

os dias 18 e 30/07/2022.  

 

 

A ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO 

MANGALARGA MARCHADOR, entidade civil com sede na Avenida Amazonas, nº 6.020, 

Bairro Gameleira, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

17.217.001/0001-95, inscrição estadual isenta, realiza, anualmente, a Exposição Nacional do 

Cavalo Mangalarga Marchador. 

 

Durante o evento, que conta com a média de 10.000(dez mil) pessoas por dia, são ofertados, 

àqueles que visitam o Parque de Exposições da Gameleira, opções de alimentação e bebidas. 

 

Por meio desse documento a ABCCMM espera receber propostas dos interessados em 

explorar mencionados espaços. Importante, apenas, se atentar às seguintes condições:  

 

1. Os interessados receberão os espaços a título de cessão temporária de área e deverão 

oferecer pelo menos; 

 

Setor alimentação: Área de alimentação dentro do espaço de Conveniência; 

avulsos/ambulantes: sorvete, picolé, pipoca, churros...; Restaurante/pizzaria; Serviço de 

atendimento dos stands, camarotes e pavilhões; Restaurante/comida mineira/japonês; 

restaurante/ lanchonete. 

 

Setor bebidas: Choperia; Área de Bebida dentro do espaço de Conveniência; Serviço de 

atendimento dos stands, camarotes e pavilhões. 

 

2. O interessado deverá fazer funcionar os espaços responsabilizando-se pela colocação de 

mesas, cadeiras, vasilhames e demais utensílios indispensáveis ao desempenho de suas 

atividades, tais com forno, fogão, freezer, etc.; fazer a ambientação e decoração dos espaços, 

bem como responsabilizar-se pelo adequado funcionamento e pelo bom atendimento aos 

criadores, à imprensa e ao público em geral. 
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3. As bebidas a serem comercializadas durante o evento (cervejas, refrigerantes, água, wisky 

e chopp) deverão obedecer às marcas oficiais/patrocinadoras do evento, a serem informadas 

previamente pela ABCCMM.  

 

Caso seja de seu interesse, convidamos para que participe da seleção da empresa que 

explorará mencionados serviços durante os 13(treze) dias da Exposição. Para tanto, 

solicitamos que encaminhe a proposta a ser avaliada pela diretoria da instituição até o dia 

13/05/2022, às 17h, pelo e-mail: fabiovilela@abccmm.org.br e 

secretaria@abccmm.org.br. 

 

Eventuais dúvidas e informações poderão ser obtidas com o Sr. Fábio Vilela, 31. 99911-2828.  
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