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CONCURSO  DE AZEITES EXTRA VIRGEM 
“PRÊMIO EXPO AZEITE” 

5ª Ediçao 
 

INSCRIÇÃO E REGULAMENTO 
 
 
1. Este concurso é destinado a produtores nacionais, internacionais, importadores e envasadores. 

1.1. Caso haja conflito entre marcas de produtores, importadores e envasadores, será dada 
preferência de participação por ordem de inscrição. 

 
2. Cada participante poderá concorrer com até 03 rótulos de Azeite Extra Virgem. Cada amostra 

deverá ter  uma ficha de inscrição (anexo I), e um laudo técnico com o resultado das seguintes 
análises químicas:  

• Acidez Livre expressa em % de peso de ácido oleico, 
• Número de peróxido, 
• K232mm, 
• K270mm  e 
• ∆K 

o laudo deverá ser emitido por  um laboratório do país de origem. 
 

3. A Guarda das amostras será de responsabilidade da JKPG Mídia (Expo Azeite), ficando o 
resultado mantido em segredo até a divulgação dos mesmos. 
 

4. As amostras e os originias dos laudos,  serão recebidos na sede da da JKPG Mídia (Expo 
Azeite),   de 01 de Janeiro à 10 de Junho de 2017, com todas as despesas PRÉ-PAGAS, em 
quantidade minima de 1,5 litros divididos em 3 garrafas de 500ml do mesmo lote de fabricação. 
A Mile Sensi Brasil não se responsabilizará por nenhuma despesa de alfândega ou envio. 
 

Juntamente com as amostras o participante deverá juntar carta comprovatória conforme consta 
abaixo e escrever por fora a embalagem AZEITE DE OLIVA (Grande e visível) 

Declaração 
À Jairo Klapp 
R. Dr. Renato Paes de Barros, 696 – cj. 24 
Cep – 04530-000 – Itaim Bibi – SP 
São Paulo – Brasil – BR 
 
Declaro que o produto enviado se trata de amostras de azeite para o Prémio ExpoAzeite, 
concurso de Azeites de Olivas no Brasil.  
 

Produto sem valor comercial, somente para amostra. 
 
Obrigado. 
 
Assinatura e carimbo da empresa. 
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5. As amostras serão codificadas no escritório da da JKPG Mídia (Expo Azeite); uma delas sera 

armazenada para eventual extravio ou necessidade de contra-análise, outra, será utilizada para 
prova de sabores e a última será utilizada para fotos, showroom e outras necessidades de mídia. 

 
6.  Só será confirmada a premiação aos azeites que tiverem sua pureza atestada. 

 
7. O Juri do concurso será formado por pelo menos: 

Um Degustador convidado da Itália, Espanha ou Portugal  
Três Degustadores convidados do Brasil 

 
8. O juri analisará e premiará os azeites que considerar idoneos. O juri, fará uma sintese dos 

resultados unicamente através de instrumentos matemático-estatísticos, especificamente a 
mediana. Não serão publicados e públicos, nem a graduação dos produtores participantes, nem 
a pontuação obtida em cada amostra, será disponíbilizado apenas o elenco dos produtores 
participantes. As fichas de votação e as eventuais avaliações finais de cada amostra, são 
reservados ao juri e poderao ser entregues aos relativos produtores, e através de requerimento 
escrito dos interessados, A decisão do juri é inapelavél. 

 
9. A premiação será designada da seguinte forma: 

 
Harmonia (Frutado, Amargor e Picância) - Extra Virgem 

• Certificado  Ouro para o 1º lugar Hemisfério Sul e 1º lugar Hemisfério Norte  
• Cartificado  Prata para o 2º lugar Hemisfério Sul e 2º lugar Hemisfério Norte 
• Certificado  Bronze para 0 3º lugar Hemisfério Sul e 3º lugar Hemisfério Norte 

•  
10. Os resultados e entrega dos certificados serão realizadas dentro da Expoazeite – Feira 

internacional de Azeites, Azeitonas e Conservas - SP 2017 (10 a 11 de Julho), a programação 
irá constar na divulgação e página do evento (expoazeite.com.br). 
 

11. As inscrições só serão consideradas completas após o recebimento dos seguintes 
procedimentos: 

• Ficha de inscrição devidamente preenchido (anexo I), um para cada azeite 
participante. 

• LAUDO TÉCNICO ORIGINAL  
• Pagamento de R$ 525,00 para cada inscrição, para expositores da Expoazeite e R$ 

1.225,00 para os demais. 
• Recebimento de 3 garrafas de 500ml para cada inscrição. 

 
A organizaçao se reserva o direito de modificar o atual regulamento em qualquer momento onde 
for necessário. 
 

Para maiores informações  contactar Jairo Klapp, Telefone (+5511)3071-2277 
Email: info@expoazeite.com.br  Web: www.expoazeite.com.br 

Skype: jairosk 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 

1. A inscrição e participação neste Concurso implicam na aceitação total e irrestrita de todos os 
itens constantes neste regulamento. 

2. Caberá ao responsável pelos azeites toda e qualquer responsabilidade relativa às informações 
fornecidas, bem como a idoneidade dos produtos enviados. 

3. A JKPG Mídia (Expo Azeite) não se responsabilizará pelas inscrições que não forem 
realizadas por problemas na transmissão de dados, no servidor do usuário, nas linhas 
telefônicas ou em provedores de acessos dos usuários, por erros na leitura ou, ainda, por 
falta de energia elétrica no local de acesso do usuário, sem exclusão das demais situações 
previstas no ordenamento jurídico. 

4. A A JKPG Mídia (Expo Azeite)  não se responsabilizará por quaisquer danos ou perdas dos 
azeites participantes deste evento. 

5. A A JKPG Mídia (Expo Azeite)  se reserva o direito de limitar o número de inscrições, o 
número de azeites a serem exibidos. 

6. É incontestável que, com a confirmação da validação do cadastro, será de exclusiva 
responsabilidade dos participantes, as informações prestadas no cadastro, estando estes 
sujeitos à desclassificação, no caso de informações incorretas, incompletas ou que não 
permitam a identificação e localização dos inscritos, caso sejam vencedores 

7. A divulgação deste Concurso será feita por meio de internet, e imprensa em geral, podendo 
ser utilizados outros meios, a critério da A JKPG Mídia (Expo Azeite). 

8. Para efeito de compreensão geral, será considerado o horário de Brasília como referência. 
9. As dúvidas não previstas neste regulamento serão dirimidas por uma comissão, composta 

por 3 (três) representantes da A JKPG Mídia (Expo Azeite), cujas decisões serão soberanas e 
irrecorríveis. 

10. Este Regulamento foi registrado no 20º Tabelião de Notas Itaim Bibi em São Paulo, R. 
Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi São Paulo – SP. 
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ANEXO I 

CONCURSO  DE AZEITES EXTRA VIRGEM 
“PRÊMIO EXPO AZEITE” 

5ª Ediçao 
 
 

Ficha de Inscrição 
Empresa: 
 
Endereço: 
 
Cidade: 
 

Estado: CEP: 

Contato: 
 

Cargo: 

Tel.: 
 

Fax: Cel.: 

Email.: 
 
Local e Data: 
 
 
Assinatura e Carimbo: 
 
 
 

 
 
 
Realização e organização 

 
 

 
 


