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EDITAL Nº 292/2018 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 
FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA  

 

 O MUNICÍPIO DE TORRES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Carlos 

Alberto de Souza, de acordo com as atribuições constante no artigo 93 - VI, da Lei Orgânica 

no Município de Torres, faz saber que estará recebendo inscrições no período de 06 DE 

SETEMBRO A 25 DE SETEMBRO DE 2018, de pessoas jurídicas ESPECIALIZADAS EM 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ÁREA GASTRONÔMICA COM FOOD TRUCKS, 

na realização da 18ª FEIRA DO LIVRO, com o intuito de atender a demanda da Secretaria 

Municipal da Cultura e Esporte.  

A abertura dos envelopes recebidos, impreterivelmente, no período estabelecido no 
preâmbulo deste edital, ocorrerá dia 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÁS 14 HORAS, na sala de 
abertura de licitações na prefeitura municipal de torres, 2º andar sito a rua José Antônio 
Picoral, 79, Centro – Torres/RS.  
 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoa 

jurídica especializada, para autorização de uso de espaço público para fins de área 

gastronômica com FOOD TRUCKS, incluindo a organização e administração da mesma. 

1.2. O uso do espaço público de que trata o presente edital, será exclusivamente na 

realização da 18ª Feira do Livro de Torres/RS, de acordo com os termos deste Edital. 

1.3. O espaço reservado para o objeto deste Edital, compreende em 3 (três) faixas de 

8mx40m, no Parque Odilo Webber Rodrigues, na 18ª Feira do Livro de Torres, de 09 a 14 

de outubro de 2018, conforme localização nos projetos Anexo I. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Habilitam-se para participar do presente processo, empresas ESPECIALIZADAS EM 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ÁREA GASTRONÔMICA COM FOOD TRUCKS, 

que atenderem os requisitos do presente edital. 

 

2.2. É vedada a participação: 

a) Aos integrantes da Comissão de Credenciamento, seus parentes consanguíneos, 

cônjuges ou pessoas com quem mantenham relações societárias. 

b) Aos Servidores Municipais, seus cônjuges e familiares com parentesco até 3º grau. 

2.3. Será invalidada a participação de pessoa jurídica que: 

a) Possua em seu quadro ou grupo, integrante da Comissão de Credenciamento – 

responsável pelo processo de seleção deste Edital ou qualquer integrante da Secretaria 

Municipal da Cultura e Esporte de Torres. 

b) Apresente, como participantes, representantes legais, coordenadores ou outros 

integrantes, vínculo conjugal, parentesco até 3º grau ou relação profissional com os 

integrantes da Comissão referida no item anterior. 

2.4. É vedada a multiplicidade, por meio da alternância de participantes entre os respectivos 

integrantes. 

2.5. Os participantes devem estar em dia com suas obrigações fiscais, cujos comprovantes 

poderão ser solicitados a qualquer momento. 

 

3. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
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3.1. A entrega da documentação para habilitação e credenciamento, dar-se-á em envelope 

lacrado, protocolado junto a Diretoria de Atendimento ao Cidadão, Rua José Antônio Picoral, 

nº 79, Centro, Torres/RS, não sendo aceito em momento ou local diverso ao constante neste 

edital.  

3.1.1. Encerrado o período de credenciamento, iniciará a abertura dos envelopes. 

3.2. Após entrega da documentação, a SMCE registrará em “Ata” os participantes 

interessados no Chamamento Público. 

3.3. As cópias do presente Edital de Chamamento Público e de seus anexos poderão ser 

obtidas no site www.torres.rs.gov.br ou através do e-mail cultura@torres.rs.gov.br. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

4.1. O envelope deverá ser fechado, contendo na parte externa e frontal a seguinte 

inscrição:  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. O ENVELOPE DEVERÁ CONTER: 

4.2.1. Declarações conforme o anexo III e IV deste edital; 

4.2.2. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com as Fazendas 

Municipal, Estadual e Federal; 

4.2.3. Regularidade quanto a tributos e encargos sociais, na forma de certidão conjunta 

negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 

4.2.4. Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

expedido pela Caixa Econômica Federal; (CRF- FGTS); 

4.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 

Trabalho de acordo com a Lei Federal n° 12.440 e Resolução Administrativa nº 1.470, 

editada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2012, ela poderá ser 

obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal (http://www.tst.jus.br/certidao); 

4.2.6. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente     registrado 

de forma integral acompanhado de todas as alterações, se houver ou alteração 

Consolidada, em se tratando de sociedades comerciais, e, Registro Comercial no caso de 

empresa individual; 

4.2.7. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

4.2.8. Cópia do RG e CPF do participante (responsável legal pela empresa); 

4.2.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), dentro de seu 

prazo de validade ou em conformidade com a Instrução Normativa SRF nº. 568/2005. 

 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

Os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos técnicos: 

a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, emitido por entidade 

pública ou empresa privada, ao qual comprove a realização de feiras de FOOD 

EDITAL Nº 289/2018 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DURANTE A 

18º FEIRA DO LIVRO 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: nome da entidade (poderá ser usado envelope timbrado que 

identifique o concorrente) 
 

http://www.torres.rs.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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TRUCK em eventos anteriores; 

b) Declaração de disponibilidade de no mínimo 15 (quinze) proprietários de FOOD 

TRUCKS, firmando que estão a disposição da empresa para a realização da 18ª 

Feira do Livro (Anexo V). 

c) Declaração de ciência aos termos do edital e do termo de referência (Anexo VI) 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Comprovante de depóstio, que será utilizado como critério de desempate, caso haja 

mais de um interessado. 

b) Dados para depósito: Fundo Municipal de Turismo - Agência: 0778-1 

Conta Corrente: 45000-6. 

Obs.: Os interessados deverão ter ciência que o depósito de que trata o subitem 

acima, é de caráter obrigatório, para o caso de desempate. 

 

5. DA CONTRAPARTIDA APORTADA PELA PERMISSIONÁRIA: 

5.1.  Deverá, a permissionária aportar os seguintes itens abaixo relacionados como forma de 

contrapartida, atendendo aos 6 (seis) dias de evento: 

ITEM MATERIAL/SERVIÇO QUANTIDADE 

 
1 

Praticável de Elevação - Estrutura mista metal e madeira com 

bom acabamento geral, com sistema de elevação para ajuste 

de altura e nivelamento com travamento manual. Piso de 20 

mm com suporte de ferro - Postes de Ø 48,3mm x 3,00mm de 

esp. de parede 1,5m, 0,70m e 0,40m - Sapatas de Ø 48,3mm 

x 3,00mm de espessura de parede elevação 50cm - 

Horizontais de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede - 

Ponta de União de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de 

parede - Escadas com corrimão. 

 
 

30m²/dia 

 
 
2 

Estrutura Q-30 - Estruturas metálicas treliçadas, do tipo 

treliças box truss Q-30, devidamente pintadas e sem 

quaisquer amassados, ferrugens, buracos ou outras 

condições que prejudiquem seu uso. 

Deverá incluir: Torres, bases, cantoneiras, cubos, cumeeiras, 

presilhas e outros componentes necessários para conexões e 

montagens. 

 
 

200m/dia 

 
 
 
3 

Contração de um show musical com repertório regional, de 

uma artista mirim de repercussão nacional, com produção 

literária retratando a cultura gaúcha. 

Dia: 14 de outubro de 2018 

Horário: 17h 

A contratação deverá contemplar: cachê, transporte do cantor 

e produção, alimentação, hospedagem, produção de camarim, 

carregadores e ECAD. 

 
 

1 (uma) apresentação 

 

5.2. Em caso de empate envolvendo 2 (dois) ou mais interessados, o critério de desempate 

será o maior valor em dinheiro aportado a Fazenda Pública, sendo o valor mínimo de R$ 
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100,00 (cem reais), depositado no Fundo Municipal de Turismo - Agência: 0778-1 

Conta Corrente: 45000-6. 

5.2.1. Caso persista o empate, será realizado sorteio público; 

5.3. Os credenciados homologados serão divulgados no Mural Oficial do Município de Torres 

e no site www.torres.rs.gov.br.  

 

6. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

6.1. As inscrições dos interessados, acompanhados dos documentos listados neste Edital, 

serão analisadas pela Comissão de Credenciamento, designados através da Portaria nº 

802/2018. Serão exigidos todos os documentos previstos no item 4.2 deste Edital. 

6.2. Compõe a Comissão de Credenciamento: 

a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Cultura e Esporte;  

b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo; 

c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 

d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda (Diretoria de Compras e 

Licitações).  

6.3. Cabe à Comissão de Credenciamento o julgamento e definição dos contemplados deste 

processo seletivo, bem como a faculdade de não selecionar quaisquer das propostas 

apresentadas. 

 

7. DA PUBLICIDADE 

7.1. O Edital poderá ser examinado e adquirido, nos sites:  www.torres.rs.gov.br; solicitado, 

via e-mail: cultura@torres.rs.gov.br. 

7.2. Os resultados e demais decisões e/ou comunicações, serão publicados no mural oficial 

da Prefeitura de Torres e/ou no site www.torres.rs.gov.br. 

 
 

Torres, 06 de setembro de 2018. 
 

 
Alexandre Martins Porcatt 

Secretário Municipal de Cultura e Esporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torres.rs.gov.br/
http://www.torres.rs.gov.br/
mailto:cultura@torres.rs.gov.br
http://www.torres.rs.gov.br/
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ANEXO I                                                                   

TERMO DE REFERÊNCIA – CROQUI – DECRETO DE AUTORIZAÇÃO 
 

EDITAL º 292/2018 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE ÁREA  GASTRONÔMICA NA 18ª FEIRA DO LIVRO 
 

1. OBJETO: 

1.1. Seleção de empresa especializada para organização e administração de área 

gastronômica com food trucks, na realização da 18° Feira do Livro de Torres, que ocorrerá 

de 09 a 14 de outubro de 2018, no Parque Odilo Webber Rodrigues, visando à promoção 

cultural e turística de nossa cidade, abrilhantando nosso maior evento cultural e literário, com 

trucks temáticos, oferecendo alimentação diversificada e de qualidade. 

 

2. DAS CONDIÇÕES: 

2.1. Deverão fazer parte do contrato o fornecimento, montagem e desmontagem de 

estruturas (para instalação de coberturas, se necessário, conforme o projeto I, em anexo), 

gerador de energia, banheiros químicos, segurança e limpeza da área gastronômica durante 

a realização da 18° Feira do Livro; 

2.2. As estruturas apresentadas deverão obedecer a todos os quesitos de segurança, às 

normas ABNT, sanitárias, ambientais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros (PPCI); 

2.3. O prazo para término da execução das montagens das estruturas será de até 12h antes 

do início do evento, que iniciará dia de 09 de outubro de 2018 às 08h; 

2.3.1. O prazo para retirada das estruturas será de até 24h após o término do evento, tendo 

a previsão de encerramento dia 14 de outubro de 2018 às 18h; 

2.4. A empresa selecionada para organização da área gastronômica deverá comercializar 

exclusivamente comidas de food trucks e bebidas, não alcoólicas, no limite da área 

reservada para os trucks. 

 

3. DA ÁREA DESTINADA: 

3.1. O espaço reservado para o objeto deste Edital compreende em 3 (três) faixas de 

8mx40m, no Parque Odilo Webber Rodrigues, conforme localização nos projetos em anexo.  

 

4. DAS DESCRIÇÕES DAS AÇÕES: 

4.1. A empresa autorizada deverá dispor de equipamentos e estruturas para realização da 

área gastronômica, tais como:  

a) Acessibilidade (rampas, acessos, espaços, banheiros e apoio ao portador de 

necessidade especial);  

b) Segurança (obedecer às regras dos órgãos competentes, atendendo a todas as 

especificações de segurança);  

c) Funcionalidade (atender à demanda de acesso, retirada);  

d) Conforto (obedecer aos quesitos necessários ao bem-estar do público em geral); 

e) Segurança da estrutura (contratar empresas atestadas, com capacidade para 

desempenho das funções); 

f) Sinalização de segurança, serviço e acessos (oferecer informação visual das áreas 

do evento); 

g) Configuração dos espaços (realizar uma montagem funcional, onde os espaços se 

integrem com fácil acesso); 



                                                     
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE TORRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE 

                                                                   

 

 

h) Iluminação geral (elaborar um plano de iluminação, visando complementar a 

iluminação já existente). 

 

5. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÂO: 

5.1. Todos os food trucks deverão estar em funcionamento a partir das 08h do dia 09 de 

outubro de 2018; 

5.2. Nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2018 a área de alimentação deverá funcionar das 08 

às 22h e nos dias 12, 13 e 14 de outubro das 11h às 22h; 

5.3. O horário de funcionamento da área de alimentação poderá ser alterado, conforme 

manifestação de ambas as partes, porém, deverá atender, no mínimo, o disposto acima. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1. A empresa selecionada para atender a área de alimentação, deverá dispor de: 

6.2.  Disponibilização de 15 a 20 food trucks temáticos, com cardápio variado; 

6.2.1. O cardápio deverá conter no mínimo 1 (um) alimento com o valor de até R$ 5,00 

(cinco reais), que atenda o público infantil e carente das redes de ensino local e da região; 

6.3.  Montagem e desmontagem de estruturas, em tendas 5x5m, com piso, caso entenda 

necessário à montagem das mesmas, de acordo com o disposto no projeto I, anexo deste 

edital; 

6.4. Gerador de energia e força com capacidade de atender a todo consumo necessário para 

o bom funcionamento dos trucks, com sistema de distribuição com capacidade de carga 

suficiência para suportar o consumo entre eles, ou, ligação provisória de luz junto CEEE, 

com apresentação de pagamento antecipado de consumo até 12h antes do início do evento, 

também com carga suficiente para atender o consumo dos trucks; 

6.5. Instalação de no mínimo 20 (vinte) banheiros químicos para o publico em geral, devendo 

ter um percentual de banheiros adaptados, de acordo com a legislação para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida; 

6.6. Fornecimento de serviço de seguranças, sendo no mínimo 2 (dois) no horário de 

funcionamento da área e 1 (um) no horário que a área estiver fechada; 

6.7. Fornecimento de serviço de limpeza do lixo produzido nas dependências e entorno da 

área gastronômica; 

6.8. Fornecimento de no mínimo 60 (sessenta) conjuntos de mesa e cadeiras de forma 

padronizada; 

6.8.1. Os conjuntos de mesas e cadeiras não poderão conter propagandas alusivas a 

marcas e/ou empresas que não estejam envolvidas no evento.  

6.9. Fornecimento de um profissional para coordenar a praça em tempo integral, dedicando 

atenção especial às ligações elétricas e de gás; limpeza do espaço e práticas abusivas de 

comércio.  

           

7. DA FISCALIZAÇÃO: 

7.1. A fiscalização da realização dos serviços ficará a cargo do fiscal de contratos da 

Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, que poderá rejeitar todo ou parte do objeto, 

solicitar adequações e substituições de partes, o que deverá ser atendido no prazo máximo 

de 12 horas, com expensas a cargo da autorizada. 

 

8. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

8.1. Os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos técnicos: 

a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, emitido por entidade pública 
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ou empresa privada, ao qual comprove a realização de feiras de food truck em 

eventos anteriores; 

b) Declaração de disponibilidade de no mínimo 15 (quinze) proprietários de food trucks, 

firmando que estão à disposição da empresa para a realização da 18ª Feira do Livro. 

 

9. DA CONTRAPARTIDA APORTADA PELA AUTORIZADA: 

9.1. Considerando que a Feira de Livro de Torres, é um evento cultural de evidente tradição, 

consolidada na região em função de estar em sua 18º edição, com grande potencial 

comercial e que necessita de uma quantidade de materiais para compor o plano estrutural, 

deverá a autorizada aportar os seguintes itens abaixo relacionados como forma de 

contrapartida, atendendo aos 6 (seis) dias de evento: 

ITEM MATERIAL/SERVIÇO QUANTIDADE 

 

1 

Praticável de Elevação - Estrutura mista metal e madeira com 

bom acabamento geral, com sistema de elevação para ajuste 

de altura e nivelamento com travamento manual. Piso de 20 

mm com suporte de ferro - Postes de Ø 48,3mm x 3,00mm de 

esp. de parede 1,5m, 0,70m e 0,40m - Sapatas de Ø 48,3mm 

x 3,00mm de espessura de parede elevação 50cm - 

Horizontais de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de parede - 

Ponta de União de Ø 48,3mm x 3,00mm de espessura de 

parede - Escadas com corrimão. 

 

 

30m²/dia 

 

 

2 

Estrutura Q-30 - Estruturas metálicas treliçadas, do tipo 

treliças box truss Q-30, devidamente pintadas e sem 

quaisquer amassados, ferrugens, buracos ou outras 

condições que prejudiquem seu uso. 

Deverá incluir: Torres, bases, cantoneiras, cubos, cumeeiras, 

presilhas e outros componentes necessários para conexões e 

montagens. 

 

 

200m/dia 

 

 

 

3 

Contração de um show musical com repertório regional, de 

uma artista mirim de repercussão nacional, com produção 

literária retratando a cultura gaúcha. 

Dia: 14 de outubro de 2018 

Horário: 17h 

A contratação deverá contemplar: cachê, transporte do cantor 

e produção, alimentação, hospedagem, produção de camarim, 

carregadores e ECAD. 

 

 

1 (uma) apresentação 

 

10. DO PRAZO DE ENTREGA DAS CONTRAPARTIDAS: 

10.1. O item 1, deverá estar concluído, à disposição dos técnicos de som e luz, até as 10h 

do dia 8 de outubro de 2018; 

10.2. O item 2, deverá ser montado simultaneamente com outras estruturas, devendo estar 

concluído até o dia 5 de outubro de 2018, às 10h, para aplicação das lonas, conforme 

disposição a ser definida pela organização do evento; 

10.3. O show de repercussão nacional deverá ser oferecido, indispensavelmente, no dia 14 

de outubro de 2018 às 17h 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA  AUTORIZADA: 
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11.1. A empresa deverá garantir para o fornecimento do objeto relacionado, que todos os 

itens  obedecerão às especificações das normas da ABNT, IMETRO, CREA e do Corpo de 

Bombeiros, sendo necessária à permanência de um funcionário da empresa contratada, 

respondendo pela estrutura montada durante todo o período dos eventos; 

11.2. A empresa deverá providenciar todas as autorizações e licenças, necessárias ao bom 

funcionamento e uso das estruturas, incluindo aprovação de PPCI – Plano de Prevenções 

Contra Incêndio, Ambientais, Trabalhistas, Alvará Sanitário                                                                                                                                                                                

e todas outras exigidas pela legislação vigente; 

11.3. Os materiais aportados deverão obedecer as unidades especificadas na grade de 

contratação, levando em consideração todos os custos decorrentes do fornecimento, 

especialmente transporte, montagem, operação e desmontagem, especificando na proposta 

quais os (%) percentuais correspondentes a locação e mão de obra; 

11.4. É de responsabilidade da autorizada o fornecimento de serviços de vigilância das 

estruturas no período de montagem, operação e desmontagem das mesmas; 

11.5. A empresa contratada para montagem deverá responder por todas as despesas com 

encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, manutenção, transportes, alimentação, 

estadia, materiais, ferramentas e outros pertinentes aos objeto aportados; 

11.6. É de responabilidade da autorizada o pagamento de todos tributos referente a 

execução do objeto e das contrapartidas; 

11.7. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

11.8. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, tanto no tocante ao objeto como as 

contrapartidas.  

 

12. DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI: 

12.1. Referente a todas as estruturas montadas, a empresa autorizada, deverá fornecer e 

encaminhar: 

a) Projetos e memoriais descritivos das estruturas, assinados por responsável técnico; 

b) Os laudos, acompanhados de ART, de todos os materiais empregados nas montagens 

das estruturas; 

c) Comprovante de pagamento de todas ART; 

d) Projetos e laudos elétricos acompanhados de ART; 

e) Placas de sinalização de saídas, proibido fumar e luzes de emergência; 

f) Todos extintores exigidos no PPCI ; 

g) Contratação de Brigadistas de Incêndio com certificados de treinamento (TPCI) em 

vigência (observando a quantidade mínima constante no PPCI); 

h) Contratação de Bombeiros Civis, com treinamento e certificação técnica de acordo com 

as exigências legais (observando a quantidade mínima constante no PPCI). 

 

13. DO CRITÈRIO E JULGAMENTO DE SELEÇÃO: 

13.1. Será considerado vencedor do certame, quem aportar os materiais descritos no item 

9.1 deste termo de referência; 

13.2. Em caso de empate envolvendo 2 (duas) ou mais empresas, o critério de desempate 

será o maior valor em dinheiro aportado a Fazenda Pública, sendo o valor mínimo de R$ 

100,00 (cem reais), depositado no Fundo Municipal de Turismo. 
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13.3. O valor apontado no item 13.2, para caso de desempate, é de caráter obrigatório.  

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1. Todos os food trucks deverão possuir tanque para esgotamento das pias e reservatório 

de água individual; 

14.2. Não será permitida a ligação de esgotamentos de água na rede do parque de eventos; 

14.3. Cada food truck deverá possuir alvará sanitário da cidade de origem, como atender aos 

requisitos impostos pela vigilância sanitária do município de Torres; 

14.4. A disposição e nominação, bem como, planejamento de formas de atuação dos trucks 

ficam a critério da permissionária; 

14.5. A autorizada não poderá oferecer atrações musicais, shows de qualquer espécie, 

teatros, dentre outras atividades paralelas da programação e não previstas neste termo de 

referência, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte; 

14.6. Não poderá haver a contratação de menores de idade para execução de atividades 

labutáveis de trabalho; 

14.7. O aceite/aprovação dos itens pela autorizante não exclui a responsabilidade civil da 

autorizada por vícios de quantidade ou qualidade do serviço ou disparidades com as 

especificações estabelecidas e verificadas posteriormente; 

14.8. É de responsabilidade da autorizada a guarda dos bens durante todo evento; 

14.9. A autorizada responderá civilmente e criminalmente pelos danos causados pelos 

envolvidos na execução do objeto e da contrapartida. 

 

 

 

 

ALEXANDRE MARTINS PORCATT 

Secretário Municipal de Cultura e Esportes 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO ME / EPP / MEI  

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA 
 

 

 

A empresa_____________________________________, incrita no CNPJ N° 

___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

_________________, portador do RG n° ______________ e CPF 

n°____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser (microempresas / ou / empresa de pequeno porte) nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da lei 

complementar 123/06. 

 

 

Torres, RS, ___ de ___________ de 2018. 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE 

 

 

 

_____________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTADOR/TECNICO CONTABIL) 

 

CASO A EMPRESA SE ENQUADRE NA CONDIÇÃO DE ME E EPP 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

A EMPRESA ________________________inscrita no CNPJ n°______________ por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a). ___________________________ 

portador (a) da carteira de identidade n° _________________e do CPF n° 

________________ DECLARA sob as penas da lei e para fins do disposto no inciso V, do 

art. 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, atendendo a norma constitucional do Art. 

7º, inciso XXXIII, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, 

para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Torres, RS, ___ de ___________ de 2018. 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ________________________inscrita no CNPJ ___________________ sediada 

em , _________________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Torres, RS, ___ de ___________ de 2018. 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA 
 
 
 

 
 
Eu, _______________________________________, portador do RG de no 

________________, inscrito no CPF sob o nº ______________, neste ato representando a 

empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, com sede a rua _______________________, declaro ter 

disponibilidade de no mínimo 15 (quinze) proprietários de FOOD TRUCKS, e que os 

mesmos estão a disposição de minha empresa para a realização da 18ª FEIRA DO LIVRO 

DO MUNICÍPIO DE TORRES, que ocorrerá de 09 (nove) a 14 (quatorze) de outubro do ano 

de 2018, de acordo com as normas do Edital nº 292/2018, o qual tenho total conhecimento. 

 
Torres, RS, ___ de ___________ de 2018. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E DO 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 
FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA 

 
 
 

 
 
Eu, _______________________________________, portador do RG de no 

________________, inscrito no CPF sob o nº ______________, neste ato representando a 

empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, com sede a rua _______________________, declaro, sob as penas 

da Lei, ter ciência e estar de acordo com o estabelecido nos termos do Edital de  

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE ÁREA GASTRONÔMICA, bem como  no termo de referência, e no DECRETO DE 

AUTORIZAÇÃO Nº 167 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018, o qual o fundamentou. 

 

 

 

 
Torres, RS, ___ de ___________ de 2018. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


