
                                                               

                                                       

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AS COMEMORAÇÕES 

FARROUPILHA 005/2019 

 

 

O objetivo deste chamamento é a permissão de uso de espaço público a título 

oneroso para exploração de comércios diversos para as comemorações 

Farroupilha que serão realizadas no Parque Centenário de São Sebastião do 

Caí, RS, nos dias 08 (oito) de setembro a 21 (vinte e um) de setembro do ano 

de 2019. Sendo assim, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, 

inscrita no CNPJ sob nº 88.370.879.0001/04, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr.Clóvis Alberto Pires Duarte torna público este edital. 

 

As propostas com os documentos devem ser apresentadas até às 9h horas do 

dia 03/09/2019, na sala de licitações junto a Prefeitura Municipal situada à Rua 

Pinheiro Machado, 600, Centro de São Sebastião do Caí em dois envelopes, 

fechados e identificados com o nome do proponente e diferenciação, com o nº 

01 para proposta e nº 02 para os documentos de habilitação. A avaliação será 

realizada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº. 

095/2017. Cópia do Edital pode ser obtida no site da Prefeitura 

www.saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou no horário de expediente junto ao 

Setor de Licitações, ou ainda pelo número (51) 3635-2500 – ramal 4004. 

 

1 – OBJETO:  

O presente Edital de Chamamento Público tem por objetivo a obtenção de 

propostas de pessoas físicas ou jurídicas visando o melhor preço para a 



utilização de espaço público, divido em lotes segundo o Anexo I. Os valores 

incluirão as despesas com energia elétrica e água. As despesas decorrentes 

da instalação, uso e manutenção e outros gastos ordinários destinados à 

conservação e funcionamento do espaço permitido correrão por conta do 

permissionário, os mesmos devem iniciar em até dois dias antes do início do 

evento e terão o mesmo prazo para retirada de suas instalações. 

 

2.1 - DO CREDENCIAMENTO: 

Deverão ser atendidos, como critérios de credenciamento das propostas para a 

permissão de uso dos espaços, os abaixo descritos: 

Os interessados em obter a título oneroso a permissão de uso de espaço 

público para o evento deverão apresentar proposta conforme modelo Anexo II. 

2.2– HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Em caso de pessoa jurídica: 

I - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de 

eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, devidamente atualizado. 

II – Se for o caso, instrumento particular ou público de procuração, 

devidamente registrado em cartório, no qual o titular transfere os poderes 

inerentes ao representante para que represente legalmente a empresa.  

b) Em caso de pessoa física: 

I – Documentos pessoais – fotocópia do RG e CPF e/ou Carteira Nacional de 

Habilitação.  

 

2.2a) – HABILITAÇÃO FISCAL:   

a) Em caso de pessoa jurídica: 

I – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

da Certidão Conjunta de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da 

União, devidamente atualizado. 



II – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio, 

devidamente atualizado. 

III – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio, 

devidamente atualizado, conforme legislação tributária do Município expedidor 

da empresa que ora se habilita para este certame.  

IV – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

FGTS, atualizado, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

V - As empresas que estejam legalmente enquadradas na condição de 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e que desejam 

gozar dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, previstos 

nos arts. 42 a 45 deverão manifestar sua intenção, apresentando junto com os 

documentos de credenciamento, DECLARAÇÃO, assinada por seu contador, 

declarando sob as penas da lei que está legalmente enquadrada na condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte. No caso de MEI 

(Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado 

da Condição de Microempreendedor Individual. 

b) Em caso de pessoa física: 

Por si ou por representante, deverá ser apresentada a respectiva certidão de 

regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal. 

Obs. - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada e apresentar validade na data da 

abertura da documentação. Em sendo cópias não autenticadas, exigir-se-á a 

apresentação dos originais para o confronto. 

 

3. DAS PROPOSTAS:  

3.1- As mesmas devem ser apresentadas em envelope fechado em valor 

expresso em moeda corrente nacional, nunca em valor inferior ao usado como 

referência neste edital para cada espaço. 

3.2- Não serão aceitos pagamentos em data posterior a indicada neste edital. 

 

4–CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

Será considerado para julgamento o maior preço apresentado para o espaço 

físico indicado no Anexo I. 



 

4.1- DO PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão efetuados por depósito bancário na seguinte Conta 

Corrente 8706-8, Ag. 0807-9, Banco do Brasil destinada para este fim.  

 

5 – DA CONTRATAÇÃO:  

5.1 – Após o julgamento, a Administração, no prazo de até 03 (três) dias, 

convocará a credenciada para assinar o Contrato de Permissão de Uso a Título 

Oneroso, onde a mesma deverá apresentar cópia do comprovante de depósito 

em favor do Município acima indicada. 

 

6 – DOS RECURSOS: 

Dos atos praticados caberão de forma subsidiária a forma recursal contida no 

Artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações, os quais deverão ser protocolados 

no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal. 

 

7 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7.1 – Servidores Municipais, assim considerados aqueles referidos no artigo 

84, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, estão impedidos de participar 

deste certame, bem como os membros da comissão nomeada para os festejos 

Farroupilha por determinação do artigo 9º, inciso III, da mesma Lei nº 8.666/93. 

7.2 – O permissionário que se recusar a ocupar o espaço permitido objeto 

deste chamamento público, sem justificativa plausível e aceita pela 

Administração, sofrerá as penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 

7.3 – São de responsabilidade exclusiva e integral do permissionário os 

encargos tributários incidentes sobre o serviço prestado.  

7.4 – Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de, preservando o 

interesse do Município, revogar ou anular o presente Edital de Chamamento 

Público, justificando a razão de tal ato, dando ciência aos partícipes.  

São Sebastião do Caí, 19 de agosto de 2019. 

 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE 

Prefeito Municipal. 



 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

ANEXO I – LOTES  

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AS COMEMORAÇÕES FARROUPILHA 

005/2019 

 

LOTES OJETO VALOR 

01-16m² COMÉRCIO R$ 500,00 

02-16m² COMÉRCIO R$ 500,00 

03-16m² COMÉRCIO R$ 500,00 

04-16m² COMÉRCIO R$ 500,00 

05-16m² COMÉRCIO R$ 500,00 

06-16m² COMÉRCIO R$ 500,00 

07-32m² COMÉRCIO R$ 1000,00 

08-45m² COPA 

PRINCIPAL/LANCHERIA 

  R$ 1500,00 

09 Food truck R$ 500,00 

10 Food truck R$ 500,00 

11 Food truck R$ 500,00 

12 Food truck R$ 500,00 

13 Food truck R$ 500,00 

14 Food truck R$ 500,00 

15 Food truck R$ 500,00 

 

 

 

 



 

  

 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AS COMEMORAÇÕES FARROUPILHA 

005/2019 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ/CPF Nº: 

TELEFONE E E-MAIL: 

Apresentamos nossa proposta para a permissão de uso de espaço público a 

título oneroso para exploração de comércio(s) no valor total de 

R$_________(___________________), conforme discriminação em planilha 

abaixo: 

TIPO DE SERVIÇO LOTE VALOR 

   

   

   

TOTAL   

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos a contar da data de abertura do chamamento. Caso nos seja 



adjudicado o objeto do presente chamamento, nos comprometemos a assinar o 

contrato no prazo determinado no momento de convocação, indicando para 

este fim o Sr. _________________________, carteira de identidade nº 

_____________, expedida em ____/____/____, órgão expedidor 

_____________________ e CPF nº ____________________, como 

representante legal desta empresa.  

Finalizando, declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e 

acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços 

propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre 

outros. 

São Sebastião do Caí, RS, ______ de _____________ de 2019. 

 

________________________________ 

Assinatura do proponente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

MINUTA CONTRATUAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AS COMEMORAÇÕES FARROUPILHA 

005/2019 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO CAÍ E________________________, PARA A 

PERMISSÃO À TÍTULO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO, NO 

PARQUE CENTENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ DURANTE OS 

FESTEJOS FARROUPILHA. 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, acordam um 

contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

Identificação das Partes: 

I - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, ente público sediado na 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426, inscrito no CNPJ sob nº 

88.370.879/0001-04, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 

Clóvis Alberto Pires Duarte, adiante designado PERMITENTE. 

 

II - ________________________________, sediada na Rua/Av. 

______________, nº ______, no município de 

_______________________, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, 

representado pelo Sr. __________________, brasileiro(a), profissão, 

com CPF nº 000.000.000/00,  designada PERMISSIONÁRIA.  

 

 

 



 

 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

O presente termo de Chamamento Público tem por objeto a utilização de 

espaço público, divido em lotes segundo o Anexo I. Os valores incluiem 

as despesas com energia elétrica e água. As despesas decorrentes da 

instalação, uso e manutenção e outros gastos ordinários destinados à 

conservação e funcionamento do espaço permitido correrão por conta do 

permissionário, os mesmos devem iniciar em até dois dias antes do 

início do evento e terão o mesmo prazo para retirada de suas 

instalações. 

1.1 O permissionário vencedor deverá comercializar os alimentos em 

geral praticando sempre os preços de mercado. 

Cláusula Segunda - Do prazo da Permissão 

Findo o prazo de permissão, o permitente, de pleno direito, reintegrar-se-

á da posse do local. 

Cláusula Terceira - Do Valor da Permissão e do Pagamento 

O preço da permissão de uso do objeto licitado será de R$_______ 

(_________).O pagamento será efetuado por depósito bancário na 

seguinte Conta Corrente 8706-8, Ag. 0807-9, Banco do Brasil destinada 

para este fim.  

Cláusula Quarta - Da Fiscalização 

A fiscalização da presente permissão será por conta de servidores 

designados pela permitente, e também a fiscalização das instalações e 

do atendimento das demais obrigações da permissionária, estabelecidas 

pelo presente contrato. A permissionária deverá permitir o livre acesso 

dos representantes da permitente às suas instalações, bem como a 

todos os documentos pertinentes a presente permissão, sem que tal 

fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da 

permitente. 

Cláusula Quinta - Obrigações da permissionária 



É obrigação da permissionária, além do pagamento do valor da 

contraprestação, o seguinte: 

5.1 Arcar com as despesas decorrentes da instalação, uso e 

manutenção do bem permitido, bem como os tributos municipais, 

estaduais e federais incidentes, e outros gastos ordinários destinados à 

conservação e funcionamento do espaço permitido. 

5.2 Assume o permissionária inteira e expressa responsabilidade pelas 

obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como 

pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais 

decorrentes da execução da concessão.  

5.3 Responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados aos bens 

municipais ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, na execução e 

manutenção dos serviços. 

5.4 Garantir a segurança de seus equipamentos. 

5.5 Restituir o local em perfeitas condições de uso e conservação, ao 

final da permissão, repondo as partes danificadas ou o valor 

correspondente em dinheiro, em caso de dano ocorrido.  

5.6 Expor à venda, somente produtos em perfeito estado de 

conservação e validade, em conformidade com a legislação. 

Cláusula Sexta - Da Rescisão  

São reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 77 da Lei que rege este contrato, com o 

surgimento das consequências previstas na mesma Lei. O presente 

contrato é passível de rescisão, na forma determinada pelos artigos 77 a 

79 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Sétima - Das Penalidades 

7.1 As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução 

do contrato, ou obtenção de vantagem indevida pela contratada, são as 

dos arts. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93. 



7.2 A permissionária que se recusar a cumprir qualquer exigência 

formulada pelo permitente, ou qualquer obrigação assumida, no 

presente termo, ficará sujeita à rescisão de pleno direito do contrato, e à 

multa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da 

contraprestação onerosa. 

7.3 Serão facultadas a permissionária vencedora o prazo de 02 (dois) 

dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de 

quaisquer das situações previstas no item 7.2. 

Cláusula Oitava - Da Extinção da Permissão 

Por razões de interesse público, poderá o permitente, em decisão 

justificada, pela autoridade máxima do mesmo, extinguir a permissão, 

objeto do presente contrato, o que não gerará, à permissionária, nenhum 

direito à indenização. 

Cláusula Nona - Da Legislação 

A legislação aplicável à execução do presente contrato e a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 

Cláusula Décima - Do Foro 

Declara as partes ser competente o Foro de São Sebastião do Caí para 

dirimir qualquer questão contratual. 

E por estarem justos e contratados, firmam este instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, para que dele decorram os efeitos jurídicos 

necessários, responsabilizando-se por todos os seus termos. 

 

São Sebastião do Caí, RS, ____, _____________ de 2019.  

 

 

 

 

 


