
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016/SMT 
 

OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇOS NA PRAÇA 
DE ALIMENTAÇÃO E FEIRA COMERCIAL DO 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
BALONISMO 
Inscrições: De 05/04/2016 a 11/04/2016 

Resultados: 12/04/2016 

Recursos: 13/04/2015 a 14/04/2016 

Resultados dos Recursos: 14/04/2016 

 
  O Município de Torres/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 87.876.801/0001-01, 
neste ato representado pela Prefeita, Sr ª Nilvia Pinto Pereira, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 93, VI, da Lei Orgânica do Município de Torres, TORNA PÚBLICO 
QUE ESTÁ RECEBENDO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE ABRIL DE 2016, PESSOAS 
FÍSICAS OU JURÍDICAS INTERESSADAS EM ADQUIRIR ESPAÇOS PARA 
COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E FEIRA 
COMERCIAL NO 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO. 
 
1 – DOS OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente Chamada Pública a locação de espaços para exploração 
comercial, durante o Festival Internacional de Balonismo, nos dias 20 a 24 de abril de 
2016, nos seguintes locais: 
 
1.1.1. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO: relativa a fornecimento de refeições, lanches, 
alimentos e bebidas. Serão dispostos 14 espaços, em área coberta, na proporção de 
5X5m, os quais serão fixos dentro do espaço destinado a Praça de Alimentação, 
conforme projeto da SMT (anexo). 
 
1.1.2. FEIRA COMERCIAL: relativo a comércio variado (vestuário, imobiliário, utilidades, 
artesanatos, etc. - exceto alimentos)  e expositores. Serão dispostos 30 stands, em área 
coberta, na proporção de 3X3m, os quais serão fixos dentro do espaço destinado a Feira 
Comercial, conforme projeto da SMT (anexo). 
 
2 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
2.1. Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, no limite de espaços 
projetados pelo Município de Torres, descritos no item 1 deste edital. 
 
3 – IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Chamada Pública as empresas 
que comercializarem produtos nocivos à saúde, que atentem à moral e aos bons 
costumes, bem como aquelas que façam propaganda político-partidária ou religiosa. 
3.2. Não poderão participar da chamada pública as empresas que possuírem qualquer 
espécie de débito junto ao Município de Torres. 



 

3.3. É vedada a inscrição de quaisquer ocupantes de cargo ou emprego na Administração 
Pública do Município de Torres. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Os interessados em locar espaços, disponibilizados pelo Município de Torres, na 
Praça de Alimentação e/ou Feira Comercial, deverão protocolar o requerimento de 
inscrição até o dia 11/04/2016, junto a Sala do Empreendedor, sito a rua José Antônio 
Picoral, nº 79, térreo, centro, Torres/RS. 
4.2. Os valores referentes a locação serão recolhidos através de guia de arrecadação 
emitida pelo Município de Torres, após a publicação da homologação do resultado no site 
da Prefeitura de Torres, com vencimento para o dia posterior ao da homologação. 
4.3. O valor dos espaços, para exploração comercial ou exposição, durante os dias 
20 a 24 de abril, no 28º Festival Internacional de Balonismo, serão de: 
4.3.1. Praça de Alimentação: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por 
espaço. 
4.3.2. Feira Comercial: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
4.4. Os interessados na participação são únicos responsáveis por comprovarem o 
pagamento realizado. 
4.5. A não comprovação da quitação da guia implicará em renúncia tácita do interessado 
ao direito de locação; considerar-se-á disponível o espaço, sendo assegurado a SMT 
autorizada a chamada do registrado subsequente, observada a ordem de classificação, 
para preencher a vaga e para dar cumprimento a locação do espaço. 
 
5 – CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
5.1. Os interessados deverão protocolar a documentação obrigatória e a documentação 
opcional para Habilitação em um único ENVELOPE LACRADO no período de 05/04/2016 
à 11/04/2016, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, no sábado das 09h as 
11:30h, na Sala do Empreendedor, sito a rua José Antônio Picoral, nº 79, térreo, centro, 
Torres/RS. 
5.2.  Para fins de habilitação e classificação somente serão considerados os documentos 
originais ou as cópias autenticadas em cartório ou por servidor público. 
5.3. Em nenhuma hipótese será aceito substituição ou complementação da 
documentação, após encerrado o prazo fixado. 
5.4. O envelope contendo a documentação deverá ser opaco, estar lacrado de forma a 
não permitir sua violação e rubricado no fecho, contendo as seguintes indicações no 
verso: 
 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO: 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2016/PMT 
(IDENTIFICAR SE É PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO OU FEIRA COMERCIAL) 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO 
ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE 
 
5.5. Deverão constar no envelope de forma obrigatória para HABILITAÇÃO: 
 
5.5.1. PESSOA FÍSICA 
a) Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial, de validade nacional, com foto, que 
contenham o número do Registro Geral e do Cadastro Nacional de Pessoa Física. 
b) Comprovante de residência atualizado (considerado 60 dias). Serão aceitos: cópia do 
talão atual de água, telefone ou luz ou cópia do contrato de locação autenticado em 
cartório. Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá estar 



 

acompanhado de declaração de residência reconhecida em cartório.  
c) Certidão negativa de antecedentes criminais, a qual poderá obtida junto ao endereço 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: www.tj.rs.gov.br, 
inclusive dos representantes das pessoas jurídicas; 
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos com a 
Fazenda Pública Municipal. 
e) Declaração de que não emprega menor, nos termos do Art. 7, inciso XXXIII, da CF/88 
(modelo anexo); 
f) Declaração da inexistência de fatos impeditivos e de aceitação de todos os termos 
impostos no edital (modelo anexo); 
 
5.5.2. PESSOA JURÍDICA 
a) Cópia do documento de inscrição no CNPJ; 
b) Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial, de validade nacional, com foto, que 
contenham o número do Registro Geral e do Cadastro Nacional de Pessoa Física, do 
representante legal da empresa; 
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos com a 
Fazenda Pública Municipal; 
d) Declaração de que não emprega menor, nos termos do Art. 7, inciso XXXIII, da CF/88 
(modelo anexo); 
e) Declaração da inexistência de fatos impeditivos e de aceitação de todos os termos 
impostos no edital (modelo anexo); 
f)  As pessoas jurídicas deverão apresentar comprovante de endereço comercial, 
atualizado (considerado 60 dias). Serão aceitos: cópia do talão de água, telefone ou luz, 
em nome da empresa ou do proprietário da mesma se ela funcionar na própria residência.  
Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá estar 
acompanhado de declaração reconhecida em cartório. 
5.6. Deverão constar no envelope, de forma opcional, para fins de pontuação, seja pessoa 
física ou jurídica: 
a) Cópia de Certificado do Curso de Atendimento ao Público, realizado entre os anos de 
2010 à 2016;  
b) Cópia de Certificado do Curso de Empreendedorismo, realizado entre os anos de 2010 
à 2016;  
c) Cópia(s) de documento(s) comprobatório de experiência no ramo de comércio objeto 
deste edital comprovados através de documentação emitida pelo departamento 
competente da Prefeitura Municipal de Torres; serão aceitos cópia do alvará de 
localização, certidão da Secretaria Municipal competente, cópia da Carteira de Trabalho; 
d) Ser morador ou estar estabelecido no Município de Torres, comprovado através de 
comprovante de residência em nome da empresa ou da pessoa física; 
h) Certificado de conclusão de curso de boas praticas de fabricação, manipulação e 
conservação dos alimentos. 
 
5.7. Toda a documentação (obrigatória e opcional) requerida neste edital deverá ser 
apresentada em original ou fotocópia autenticada em cartório ou por servidor da 
Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio, sob pena de desclassificação. Os 
documentos emitidos por sistemas informatizados serão sujeitos a consulta de 
veracidade. 
 
6 – DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO: 
6.1. As inscrições serão avaliadas pela Secretaria Municipal de Turismo até o dia 



 

11/04/16, data em que será divulgado o resultado da classificação dos interessados. 
6.2. Deverão ser analisados os documentos obrigatórios de habilitação e no segundo 
momento aqueles opcionais, a fim de proceder a pontuação. 
6.3. Estarão classificados os proponentes inscritos que obtiverem a maior pontuação até o 
preenchimento das vagas disponibilizadas pelo Município. 
6.4. No caso de empate de pontuação será realizado sorteio na presença dos 
interessados. Desta decisão não caberá recurso, uma vez que é parte do processo 
classificatório, promovido de forma transparente. 
 
6.5. Para pontuação serão considerados os seguintes critérios: 
Comprovante de experiência no ramo de comércio na 
mesma atividade objeto deste edital.  

2,0 pontos 

Comprovante de anos de exercício, neste município, 
da atividade objeto deste edital. 

1,0 ponto por ano de atividade 
comprovada 

Certificado de Curso de Atendimento ao Público (frente 
e verso) dos anos de 2010 a 2016. 

1,0 ponto por curso 

Certificado de Curso de Empreendedorismo (frente e 
verso) dos anos de 2010 a 2016. 

1,0 ponto por curso 

Certificado de conclusão de Curso de Boas Práticas de 
Fabricação, Manipulação e Conservação dos 
Alimentos. 

1,0 ponto 

Comprovante de residente e domiciliado no Município 
de Torres, pelo período mínimo de 01 (um) ano. 

2,0 pontos 

 
6.6. Os interessados serão classificados de acordo com o número de espaços projetados, 
através de uma ordem decrescente do mais bem classificado até o proponente que 
obtiver a menor pontuação. 
6.7. Uma vez elaborada a listagem com a classificação dos proponentes de acordo com o 
número de espaços disponibilizados pelo Município, seguido da publicação do ato no 
mural da Prefeitura e no site www.torres.rs.gov.br, no dia 11 de abril de 2016. 
6.8. Os proponentes classificados abaixo do número de espaços, previamente definidos, 
serão incluídos em cadastro reserva; e, somente obterão direito a locação nos casos: 
a) de desistência de um dos classificados; 
b) de punição do locatário com a consequente rescisão contratual; 
6.8.1. Em ambos os casos, caberá ao Município decidir pela substituição ou não do 
desistente/punido. 
6.9. O interessado classificado em primeiro lugar terá direito de escolha do espaço 
que será objeto da locação, o qual utilizará para exploração da atividade objeto 
deste edital, atendidas todas as normas impostas e aquela que por lei lhe são 
devidas. 
 
7 – RECURSO: 
7.1. A contar da publicação da primeira lista de classificação, será conferido aos 
participantes o prazo de 02 (dois) dias corridos para apresentação de recurso quanto a 
inabilitação ou posição classificatória. 
7.2. Os recursos deverão ser protocolado no Atendimento ao Cidadão, rua José Antônio 
Picoral, Nº 79, Centro, neste Município, devidamente informando o Número do edital a 
que se refere, apresentadas as razões de recurso, assinada pelo recorrente. 



 

7.3. Interposto o recurso, este será encaminhado a Procuradoria-Geral do Município, 
acompanhado dos demais atos praticados durante a apuração da pontuação e demais 
documentos juntados pelos interessados na fase de habilitação, para fins de emissão do 
parecer que será encaminhado para decisão definitiva da Exma. Srª Prefeita Municipal, 
posto que, a Chefe do poder Executivo compete julgar os recursos interpostos. 
7.4. Com a decisão definitiva, será dada nova publicação a lista de classificação final, 
data em que começará a correr o prazo de 24 horas para os interessados contatarem a 
SMT para receber a guia de recolhimento da locação do espaço. 
 
8.0 – DAS RESPONSABILIDADES DA LOCATÁRIA: 
8.1. A manutenção da higiene e conservação da limpeza do espaço locado, bem como, 
do espaço coletivo quanto aos seus materiais. 
8.2. A locatária é única e exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da prestação de serviço que executará 
durante o evento. 
8.3. Deverá providenciar a permissão para funcionamento junto aos órgãos de saúde 
municipais, se for o caso. 
8.4. Todo vendedor licenciado, deverá portar durante todo o período de trabalho: 
a) Alvará de Licença emitido pela Secretaria da Fazenda; 
b) Documento de identificação pessoal, com foto; 
c) Atestado de Saúde para manipulador de alimentos atualizado (máximo seis meses), 
para Praça de Alimentação; 
d) Uniforme do Comércio ou Jaleco (no caso da Praça de Alimentação), 
preferencialmente de cor branca. 
8.5. Somente o proponente classificado poderá exercer a atividade licenciada, sendo 
vedada a locação, a sublocação ou a venda do espaço a ser explorado durante o Festival. 
8.6. A atividade deve respeitar os horários de programação do evento, sendo a feira 
comercial das 9h as 23h e praça de alimentação da 7:30h as 03h da madrugada do dia 
subsequente. 
8.7. Não será permitida a utilização de equipamentos de sonorização. 
8.8. Os stands deverão ser colocados exatamente no local indicado pela Administração, 
sendo vedada a alteração pelo proponente vencedor. 
8.9. Os stands deverão ser desocupados na data término do evento 24 de abril de 2016. 
 
8.10. DOS RESÍDUOS (LIXO): 
8.10.1. Todo comércio deverá estar provido de lixeiras dentro do stand. 
8.10.2. Proibido o despejo de águas servidas fora da conexão de esgoto. 
 
8.11. DAS REGRAS DE PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
8.11.1. Os vendedores devem apresentar rigoroso asseio pessoal, ter os cabelos 
completamente protegidos, unhas curtas e limpas, não utilizar adornos, sendo obrigatória 
a utilização de jaleco e gorro ou boné, conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
8.11.2. Os manipuladores de alimentos devem higienizar as mãos constantemente e 
sempre que tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais/objetos não higienizados; 
8.11.3. Os alimentos devem estar protegidos contra poeira, areia e vetores (insetos) e 
devem ser mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo 
fabricante. 
8.11.4. Somente deve ser utilizado gelo devidamente legalizado pelo Município e mantido 
livre de contaminações, sendo vedada a utilização do gelo para o condicionamento de 
bebidas na preparação das bebidas. 



 

8.11.5. As caixas térmicas / freezer/ geladeiras, utilizadas devem apresentar bom estado 
de conservação e limpeza e permitir completa vedação. 
8.11.6. Somente será permitida a oferta ao consumidor de utensílios descartáveis. 
8.11.7. Os canudos oferecidos devem estar embalados individualmente e lacrados. 
8.11.8. O comerciante deverá portar o Atestado de Saúde de “apto para exercer atividade 
de manipulador de alimentos”, à disposição da Divisão de Vigilância Sanitária. 
 
9 – PENALIDADES 
9.1. A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos pela 
Vigilância Sanitária acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos 
produtos e/ou multa; 
9.2.  A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata 
do contrato decorrente deste edital. 
9.3. A venda de produtos não autorizados será considerada infração gravíssima e será 
motivo de rescisão do contrato. 
9.4. A todos os comerciantes, além do estabelecido nos itens acima, ainda serão 
aplicadas as penalidades previstas no Código de Posturas Municipal, Código Municipal de 
Tributação, bem como demais legislações Municipais, Estaduais e Federais aplicáveis à 
espécie. 
9.5. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste edital implicará na: 
a- advertência para regularização imediata; 
b- suspensão imediata do direito de locação, nos casos de não regularização de falta já 
advertida; 
c- suspensão imediata, com a devida substituição do locatário nos casos considerados 
graves pela Administração ou nos casos de ignorar as advertências. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
Anexo I – Layout Parque de Balonismo 
Anexo II - Mapa da Praça de Alimentação 
Anexo III – Detalhamento Stand Cozinha 
Anexo IV - Mapa da Feira Comercial 
Anexo V – Declarações  
Anexo VI - Contrato 
10.2. O Edital desta Chamada Pública estará disponível no Mural do paço Municipal 
e no site: www.torres.rs.gov.br. 
10.3. O espaço locado é intransferível, sendo proibida a sublocação, sob pena de 
rescisão. 
10.4. Este Edital de Credenciamento tem validade exclusivamente para o período de 20 a 
24 de abril de 2016, no espaço destinado a Praça de Alimentação do 28º Festival 
Internacional de Balonismo. 
10.5. O prazo de duração dos Alvarás de Licença emitidos para os proponentes 
classificados, segundo os critérios do presente Edital, será de 20 a 24/04/16. 
10.6. Os alvarás somente serão liberados, mediante a comprovação do recolhimento dos 
tributos correspondentes. 
10.7. O comércio de característica temporária, decorrente da adjudicação dos 
proponentes vendedores, ficará sujeito à Fiscalização Federal, Estadual e Municipal, 
aplicando-se ao processo toda a legislação vigente à matéria. 
10.8. O Município de Torres reserva-se o direito de anular ou revogar o presente 
processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa, 



 

técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
10.9. Os manipuladores de alimentos licenciados deverão atender às normas da 
Vigilância Sanitária e dos Órgãos da Saúde Federal, Estadual e Municipal. 
10.10. Somente poderá iniciar a atividade, o requerente que portar autorização específica 
da Secretaria Municipal de Turismo, a quem compete fiscalizar o funcionamento e a 
execução das atividades prestadas na Praça de Alimentação e/ou Feira Comercial. 
10.11. Todo e qualquer material e/ou equipamento fornecido pelo Município ou por 
patrocinadores, colaboradores, entre outros apoiadores do evento, para uso no espaço 
destinado a realização do evento e durante o 28º Festival Internacional de Balonismo 
deverão ser devolvidos, no ato do encerramento do festival, dia 24 de abril de 2016, sob 
pena de multa e indenização. 
10.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes deste edital, que não encontrem guarida ou solução na via administrativa. 
 
 
Informações adicionais serão prestadas aos interessados no horário das 13 h às 19 h, na 
Secretaria de Turismo do Município de Torres, sito a Av. José Maia Filho, 505, esquina 
com Rua José Guilherme Raupp, Centro (Lagoa do Violão), Torres. 
 
 

Torres, 04 de abril de 2016. 
 
 
 

Nilvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal. 

 
 

Vivian Pereira Rocha 
Secretária Municipal de Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO I 

 
(LAYOUT PARQUE DE BALONISMO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 

(MAPA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO III 

 
(DETALHAMENTO STAND COZINHA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO IV 

 
(MAPA DA FEIRA COMERCIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 A (nome da pessoa física ou jurídica), com sede nesta (...........) Estado de (.........), 
na Rua (...............), nº (.........) – Bairro (............), inscrita no CNPJ/MF, neste ato 
representado por seu (cargo do representante..................), (nome do representante.......), 
portador da cédula de identidade R.G. nº (..........) (órgão exp.), que subscreve a presente: 
  Declara, por este, e na melhor forma de direito, que inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação e posterior contratação com a Administração Pública do Município de 
Torres, observados os critérios de impedimento constantes do edital e aqueles 
impeditivos por força de lei.  
 Declara, ainda, para fins do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição 
Federal, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos em qualquer forma de trabalho, salvo na 
condição de aprendiz (Art. 428 da CLT, em que o empregador se compromete a 
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em 
programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o 
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e 
diligência as tarefas necessárias a essa formação).   

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
  

Torres, ............ de ........................... de 2016.  
 
 
 

Assinatura e carimbo  
 
 

 

 

 

 

ANEXO VI 
 



 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Termo de Compromisso de Locação 

  Pelo presente Termo de Compromisso de locação de espaço para exploração comercial 
na Praça de Alimentação/Feira Comercial do 28º Festival Internacional de  Balonismo, nesta e na 
melhor forma de direito, de um lado o Município de TORRES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
devidamente inscrita no C.G.C/MF sob nº 87.876.801/0001-01, com sede à Rua José Antônio Picoral, nº 79, 
Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000, neste ato representada pela Exma. Senhora Prefeita Municipal, Nilvia 
Pinto Pereira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 489.033.530-72; e de outro lado a EMPRESA 
_________________, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº __________________, Inscrição Estadual nº 
______________, com sede à ______________, nº _____, na Cidade e Comarca de ________________, 
Estado de ________________, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ________________, brasileiro(a), 
__________, ____________, portador(a) do RG nº ___________/_____/____ e do CPF nº ____________, 
residente à ________________, nº ______, na Cidade e Comarca de ____________, Estado de 
______________; têm entre si, justo e contratado as condições estabelecidas nas Cláusulas que adiante 
seguem: 
 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Este contrato tem por objeto a locação de espaço para exploração comercial, do ramo de 
____________________________________, na _______________________________ (Praça de 
Alimentação ou Feira Comercial), na proporção de ___X___m, durante o 28º festival Internacional de 
Balonismo. 
 

   CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE 
FORNECIMENTO: 

2.1. O objeto deste contrato dar-se-á na forma estabelecida no Edital de Chamada 
Pública Nº 001/2016/SMT, o qual, independente de transcrição, está integralmente 
vinculado a este instrumento de mútuo acordo. 
2.2. O início dos serviços ocorrerão a contar da data de emissão da “ordem de serviço” 
emitida pela Secretaria Municipal de Turismo. 
2.3. Ao término da festividade a Contratada deverá proceder a desmontagem e retirada 
dos equipamentos e materiais utilizados na infraestrutura do evento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
3.1. O preço da locação é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), os quais foram 
recolhidos a título de taxa de uso de espaço público, para os cofres públicos do Município 
de Torres, em cota única. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA: 
4.1. A contratada deverá iniciar a execução dos serviços a contar da emissão da “ordem 
de serviços” fornecida pela Secretaria Municipal de Turismo. 
4.2. A vigência deste termo será de 20 a 24 de abril de 2016. 
4.3.  Deverá ser respeitado o horário de funcionamento fixado, qual seja: 
4.3.1. Feira Comercial: das 9 horas às 23 horas; 
4.3.2. Praça de Alimentação: das 7 horas 30 minutos às 03 horas. 
4.4. Este contrato poderá sofrer alterações, quando de relevante interesse público, 
observados os critérios impostos pela Lei Nº 8.666/93. 
 



 

 CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

5.1. Das responsabilidades do contrante: o Município de Torres (CONTRATANTE), 
além de proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços, dentro das normas fixadas no edital e plano de trabalho do evento, obriga-
se a: 
5.1.1. Permitir ao locatário acesso para carga e descarga de mercadorias, em horários 
pré-fixados pela SMT. 
5.1.2. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência anormal ou irregularidade 
relacionada com a execução dos serviços ou, ainda, outros fatos que puderem vir causar 
danos materiais ao patrimônio público ou a terceiros. 
 
5.2. - Das responsabilidades da empresa locatária: a empresa locatária tem obrigação 
de prestar serviços de qualidade, observadas as normativas legais referentes a atividade 
comercial. 
5.2.1. O locatário é responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços prestados. 
5.2.2. O locatário será responsável por todas as obrigações tributárias, fiscais, 
previdenciárias e/ou sociais decorrentes da execução dos serviços prestados, bem como 
pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Município de Torres e/ou a 
terceiros em decorrência da execução dos serviços. 
5.2.3. O locatário deverá permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local da 
execução dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos 
solicitados. Além de manter devidamente uniformizados todos os empregados com a 
identificação da empresa. 
5.2.4. O locatário assume a obrigação de observar todas as condições de segurança e 
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da integridade 
física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio do Município Torres e ao público 
afeto e dos materiais envolvidos no serviço, de acordo com as normas regulamentadas 
pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas pertinentes. 
5.2.5. O Locatário deverá manter-se, durante todo o período de locação, em compatibilidade com as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
 

 CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: 

6.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Poder 
Executivo Municipal, nos casos enumerados a seguir: 
a) O não cumprimento das cláusulas fixadas neste instrumento, bem como, das 
especificações e prazos fixados no edital do qual este se origina; 
b) O atraso injustificado no início dos serviços ou em sua conclusão. 
c) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução.  
d) O cometimento reiterado de faltas na sua execução.  
e) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município. 



 

f) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato.  
g) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as consequências 
previstas em lei, reconhecendo o locatário os direitos e prerrogativas do Município de 
Torres.  
6.2. A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo em 
processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município. 
6.3. A rescisão contratual poderá ser judicialmente requerida, nos termos da lei. 
6.4. Para todas as formas de rescisão serão observadas as normas da Lei Nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

7.1. Este contrato está estritamente vinculado ao edital de Chamada Pública Nº 
001/2016/SMT, com todos os seus anexos, a proposta vencedora, independentemente de 
sua transcrição. 
7.2. À administração do Município de Torres são reconhecidos todos os direitos e 
prerrogativas inerentes ao órgão, principalmente, aqueles referentes a possibilidade de 
rescisão, prevista na Lei Nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1 Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 
compromissos assumidos nesta licitação, que deverão ser devidamente comprovadas, a 
licitante estará sujeita às seguintes penalidades, assegurada prévia defesa: 
I - advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena 
monta, sendo estas, aquelas que podem ser sanadas de imediato; 
II – multas de 0,25% ao dia, sobre o valor do contrato, que deverão ser recolhidas em 
agência, de acordo com instruções fornecidas pelo Município. 
III - suspensão imediata do direito de locação, nos casos de não regularização de falta já 
advertida; 
IV - suspensão imediata, com a devida substituição do locatário nos casos considerados 
graves pela Administração ou nos casos de ignorar as advertências. 
8.2. Será sempre assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, através de 
notificação extrajudicial. 
8.3. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade 
sobre o ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem 
como não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas na Lei 8.666/93. 
8.4. A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos pela 
Vigilância Sanitária acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos 
produtos e/ou multa; 
8.5.  A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata 
do contrato decorrente deste edital. 
8.6. A venda de produtos não autorizados será considerada infração gravíssima e será 
motivo de rescisão do contrato. 



 

8.7. A todos os comerciantes, além do estabelecido nos itens acima, ainda serão 
aplicadas as penalidades previstas no Código de Posturas Municipal, Código Municipal de 
Tributação, bem como demais legislações Municipais, Estaduais e Federais aplicáveis à 
espécie. 
 
  CLÁUSULA NONA – DO FORO: fica eleito o Foro da Comarca de Torres, Estado do 
Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Compromisso, com a 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
   
   E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas acima, bem como a de observarem fielmente outras disposições 
regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza o 
legal fim de direito.  
 
 

 
Torres, XX de abril de 2.016.  
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