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EDITAL Nº 038/2018 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE BAR E LANCHONETE 

DURANTE A SEMANA FARROUPILHA 2018. 

 

O Município de Vespasiano Corrêa/RS, comunica aos interessados que está procedendo 

à CHAMADA PÚBLICA, no Centro Administrativo Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, na 

Avenida Professor Sérgio Beninho Gheno, nº 1.046, a partir de 16 de agosto de 2018, no 

horário das 08 horas às 11h30min., e dás 13 horas às 16 horas, até 31 de agosto de 2018, 

para fins de credenciamento de autorização de uso a título precário e oneroso para fins de 

exploração de Bar e Lanchonete no espaço dedicado à Praça de Alimentação da Semana 

Farroupilha, Edição 2018 deste Município, de acordo com as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

1 – DO OBJETO: 

 

1.1 – Constitui objeto deste edital o credenciamento para concessão de direito real de 

uso para ocupação e exploração da praça de alimentação no evento da Semana Farroupilha 

2018, durante os dias 15 a 23 de setembro de 2018, localizado na Rua sem denominação 

oficial, junto ao Acampamento Farroupilha, em Vespasiano Corrêa/RS. 

1.2 – A concessão de uso acima descrita restringir-se-á ao espaço atualmente existente 

no local. 

1.3 – A concessão de direito real de uso, será remunerada e terá como período de 

vigência enquanto da realização da Semana Farroupilha 2018, durante os dias 15 à 23 de 

setembro de 2018. 

1.4 – As propostas serão apresentadas em envelope fechado, e poderão participar 

somente empresas juridicamente constituídas, e que possuam estabelecimento no Município 

de Vespasiano Corrêa/RS. 

1.5 – O ganhador da melhor proposta obrigar-se-á a manter o estabelecimento aberto, 

durante a realização do evento, no horário compreendido das 10 horas às 23 horas. 
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1.6 – No local somente poderão ser comercializadas bebidas em latas metálicas ou 

embalagens plásticas como: refrigerantes, água mineral, sucos, cerveja, ficando 

expressamente proibida a venda de qualquer outro tipo de bebida alcoólica destilada/quente 

junto à praça de alimentação como: cachaça, licores, uísques, vodcas, etc.  

1.7 – No local somente poderão ser vendidos gêneros alimentícios como: espetinhos, 

pastéis, bolos, cueca virada (grostoli), sanduíches, xis, cachorro quente, torradas, batata frita, 

ou produtos originários da agroindústria familiar como: rapaduras, sucos, morangos, saladas 

de frutas, recheados e outros de produção da agroindústria familiar no município de Vespasiano 

Corrêa/RS.  

1.8 – A instalação da estrutura de atendimento é de inteira responsabilidade do ganhador 

do direito de explorar a praça de alimentação. 

1.9 – A Administração Pública Municipal regrará o uso dos espaços do acampamento, 

sendo que o espaço a ser utilizado pela praça de alimentação deverá respeitar o evento de 

forma a não prejudicar a circulação de pessoas junto ao acampamento crioulo. 

1.10 – O ganhador ao direito de explorar o local deverá disponibilizar mesas com 

cadeiras, para os usuários da praça de alimentação acomodar-se para fazer seus lanches. 

1.11 – O ganhador da melhor proposta deverá ainda responsabilizar-se pela limpeza do 

local, mantendo o ambiente limpo e organizado, com o recolhimento do lixo resultante da 

exploração do local. 

1.12 – O ganhador da proposta deverá responsabilizar-se com todos os encargos sociais 

e trabalhistas resultantes da exploração do local. 

1.11 – O valor mínimo aceito para a concessão será de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) para o período da Semana Farroupilha 2018. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO: 

2.1 – Critérios de habilitação: 

2.2 – Pessoa jurídica devidamente habilitada no ramo de alimentação; 

2.3 – Possuir estabelecimento comercial devidamente registrado no Município de 

Vespasiano Corrêa/RS há mais de um ano; 
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2.4 – Estar devidamente em dia com os tributos municipais; 

2.5 – Declaração de disponibilidade de atendimento no local e no horário estabelecido 

das 10 horas às 23 horas. 

Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, até o dia 31 

de agosto de 2018, entre às 09horas e às16 horas, no Centro Administrativo Municipal, em 

envelopes distintos, lacrados, contendo na sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 

2.3 – O envelope nº 01 deverá conter: 

2.3.1 – Regularidade Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de firma mercantil individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de sociedade comercial e no caso de sociedades por ações acompanhado de 

documentos de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

2.3.2 – Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante; 

b) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

d) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
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para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na Lei Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006. 

g) Certidão de inscrição de cadastro de contribuintes Municipal do Município de 

Vespasiano Corrêa (Alvará do exercício de 2018), relacionado ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do presente Edital. 

2.3.3 – Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, acompanhadas dos originais, apostados no envelope nº 01. 

2.4 – No envelope nº 02 deverá constar: 

a) Proposta financeira em moeda corrente nacional. 

 

3 – DO PAGAMENTO: 

3.1 – O pagamento, objeto desta concessão, deverá ser efetuado até o dia 06 de 

setembro de 2018, em espécie ou transferência bancária, não sendo aceito pagamento em 

cheque. 

 

4 – DA AUTORIZAÇÃO: 

 4.1 – Homologado o credenciamento, mediante a apresentação de todos os documentos 

exigidos e do comprovante de pagamento do valor, a Administração Municipal lavrará o 

Contrato de Concessão, concedido em caráter pessoal e intransferível, a título precário e 

oneroso, observadas as condições inerentes ao comércio a ser exercido. 

 4.2 – A autorização poderá ser revogada pela Administração Municipal a qualquer tempo, 

desde que configurada situação de conveniência e/ou oportunidade, sem que caiba à 

Autorizada ressarcimento ou indenização de qualquer espécie, seja a que título for nos termos 

da legislação vigente. 

 4.3 – A Autorizada deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área autorizada 

em tempo hábil para que esteja, até a data prevista, apta para explorar o espaço de acordo com 

a legislação vigente, sob pena revogação da autorização. 

 4.4 – A exploração da área autorizada deverá ser feita pela empresa ou pessoa 

autorizada. 

 4.5 – É de responsabilidade exclusiva e integral da autorizada a utilização de pessoal 
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para a exploração da área, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, 

e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma 

hipótese poderão ser transferidos para a Administração Municipal. 

 4.6 – Quando o credenciado não assinar o Contrato de Concessão no prazo previsto, a 

Administração poderá convocar os candidatos remanescentes, na ordem de classificação, para 

assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 4 . 7  –  É vedada  a  subcontratação,  cessão  ou  transferência  parcial  ou total  do  

objeto  da Autorização. 

 

5 – DO PRAZO DE VALIDADE: 

A vigência do Termo de Autorização é exclusiva ao período de realização da 

Semana Farroupilha 2018, isto é, do dia 15 até o dia 23 de setembro de 2018, no 

Acampamento Farroupilha. 

O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos trabalhos deverá ser 

simultâneo à realização do evento, conforme Programação da Semana Farroupilha 2018 a ser 

disponibilizada no momento da assinatura do Contrato de Concessão mencionado no Item 4. 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA: 

 6.1 – A Autorizada deverá atender às seguintes obrigações: 

 6.1.1 – Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

6.1.2 – Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi Autorizada, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 

 6.1.3 – Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato, à Administração, 

a sua utilização indevida por terceiros; 

 6.1.4 – Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso, 

conforme descrito e caracterizado no objeto do Edital, observando as exigências legais e 

higiênico-sanitárias pertinentes; 

 6.1.5 – Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, 

bem assim por danos ou prejuízos causados à terceiros e à estrutura disponibilizada pela 

Administração Municipal; 
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 6.1.6 – Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia 

e expressa autorização da Administração; 

 6.1.7 – Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e área 

autorizada, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica–sanitária, inclusive com 

a disponibilização de lixeiras aos consumidores; 

 6.1.8 – Todos e quaisquer danos que por ventura venham a ocorrer aos consumidores, 

deverão ser reparados pela empresa Autorizada; 

 6.1.9 – A Autorizada ainda deverá conservar o espaço com as mesmas características 

recebidas, mediante prévia vistoria que será realizada pela Comissão e pela Autorizada, no dia 

15/09/2018. 

 

7 – DAS PENALIDADES: 

 7.1 – A recusa injustificada por parte do Credenciado em assinar o Contrato de 

Concessão, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar dos prazos estabelecidos no Item 

4.3, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. Nesta hipótese, é facultada à 

Administração Municipal convocar os cadastrados remanescentes na ordem de classificação; 

 7.2 – O Credenciado desistente em prazo inferior a 05 (cinco) dias do evento sujeitar-se-

á à multa equivalente a 20% (vinte por cento), do valor total do Contrato de Concessão; 

 7.3 – Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital, 

serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, bem como do 

Decreto 26.851/2006 e as penalidades administrativas, garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 8.1 – A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Administração 

Municipal, que determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

 8.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal. 

 8.3 – A montagem da instalação física (barraca, ponto de energia elétrica e água) é de 

responsabilidade da Administração Municipal para referida prestação de serviço. 
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 8.4 – A parte interna da estrutura do espaço é de responsabilidade da Autorizada e 

deverá se adequar às normas da vigilância sanitária, bem como a observar os manuais de boas 

práticas e demais exigências da ANVISA. 

 

Vespasiano Corrêa/RS, 14 de agosto de 2018. 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 93.109 


