
 

Terceiro Aviso de Competição 

 
Em esforço para melhor atender os participantes, a organização do DSB juntamente com a 
Prefeitura de Búzios, representada pela Secretaria de Esporte, Eventos e Lazer na forma do 
secretário Robson Mota, informa como complementação aos avisos anteriores, sobre a 
alimentação dos competidores: 
 
1. ALIMENTAÇÃO 

 
1.1. A alimentação terá um custo de R$ 220,00 por pessoa; 
1.2. As refeições incluídas são: 

- Dia 10/09: Almoço e janta; 
- Dia 11/09: Café, almoço e janta; 
- Dia 12/09: Café, almoço e janta; 
- Dia 13/09: Café, almoço e janta; 
- Dia 14/09: Café, almoço e janta; 
- Dia 15/09: Café, almoço e janta; 
- Dia 16/09: Café. 

1.3. As refeições serão servidas no refeitório da escola; 
1.4. O acesso ao refeitório será através de vouchers. Os participantes que optarem por não 

pagar a alimentação não terão acesso ao refeitório; 
1.5. Os vouchers serão entregues no momento do check-in dos participantes, apenas para 

aqueles que optarem pelo pagamento da alimentação; 
1.6. O horário das refeições será informado no Guia do Participante que será disponibilizado 

no site do DSB. 
 

2. PAGAMENTO 
 
2.1. O pagamento do valor deverá ser feito diretamente à empresa Lima Terra, responsável 

pela elaboração, preparo e fornecimento das refeições, cujos dados são: 
Lima Terra Comércio e Serviço EIRELI – EPP 

Banco do Brasil – Agência 0394-8 – conta corrente 85311-9 
CNPJ n° 10.830.033/0001-12 

2.2. O pagamento poderá ser feito das seguintes formas: 
- Valor integral até o dia 03/09/2018 ou; 
- 50% do valor até o dia 03/09/2018 e 50% do valor no dia 10/09/2018; 

2.3. O comprovante de depósito deverá ser enviado para os seguintes emails: 
desafiosolar@gmail.com e agildistribuidor@hotmail.com  

2.4. As notas fiscais serão enviadas pela empresa responsável após o envio do comprovante 
de pagamento. 
 

Quaisquer dúvidas, por gentileza, entrar em contato com a organização da competição 
através do e-mail: desafiosolar@gmail.com 
 
Bom evento a todos, muito sol e energia. 
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2018 
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