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EDITAL Nº 063/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

FINS DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE FOOD TRUCK’S, FEIRA COMERCIAL E BAR 

DA ARENA DE SHOWS  

 

 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 18 DE 

MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2019, de pessoas jurídicas ESPECIALIZADAS EM 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE FOOD 

TRUCK’S, FEIRA COMERCIAL E BAR DA ARENA DE SHOWS. A abertura dos envelopes 

recebidos, impreterivelmente, no período estabelecido no preâmbulo deste edital, ocorrerá 

dia 03 DE ABRIL 2019 ÁS 09 HORAS, na sala de abertura de licitações na prefeitura 

municipal de torres, 2º andar sito a Rua José Antônio Picoral, 79, Centro – Torres/RS, e será 

procedida pela Comissão Premente de licitação designada pela portaria 1.001/2018.  

 

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 PRAÇA DE 

ALIMENTAÇÃO DE FOOD TRUCK’S, FEIRA COMERCIAL E BAR DA ARENA DE SHOWS, 

incluindo a organização e administração da mesma. 

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

realização do 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO de Torres/RS, dos dias 1º 

a 05 de maio de 2019, de acordo com os termos deste Edital. 

1.3. O espaço reservado para o objeto deste Edital será no Parque Odilo Webber Rodrigues, 

conforme localização no PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DOS ESPAÇOS, Anexo 

III. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE FOOD 

TRUCK’S, FEIRA COMERCIAL E BAR DA ARENA DE SHOWS, que atenderem os 

requisitos do presente edital. 

 

OBS:  

a) O número de pontos para comercialização na Feira Comercial encontra-se especificado 

no Anexo I deste termo. 

b) O número de pontos para comércio da Praça de Alimentação de Food Truck encontra-se 
especificado no Anexo I deste termo. 
c) O número e os locais dos espaços para comercialização dos Bares na Arena de Show, 
tais como espaços para bilheteria para vendas de ticket e a quantia de bares encontra-se 
especificado no Anexo I deste termo e no Anexo III encontra-se o croqui.  
 
2.2. É vedada a participação: 

a) Aos integrantes da Comissão Permanente de Licitação, seus parentes consanguíneos, 

cônjuges ou pessoas com quem mantenham relações societárias. 
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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 Permanente de Licitação – 

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

Municipal. 

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. Somente UMA EMPRESA vencerá o certame nas três áreas citadas acima (FOOD 
TRUCK, FEIRA COMERCIAL BARES DA ARENA DE SHOW).  
2.5. Os participantes devem estar em dia com suas obrigações fiscais, durante todo o 

período de uso do espaço público, cujos comprovantes poderão ser solicitados a qualquer 

momento. 

 

3. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

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

lacrado, protocolado junto a Diretoria de Compras e Licitações, Rua José Antônio Picoral, nº 

79, 2º andar, Centro, Torres/RS, no período estipulado no preâmbulo, não sendo aceito em 

momento ou local diverso ao constante neste edital.  

3.1.1. A Abertura dos envelopes será às 09h00min do dia 03 de ABRIL de 2019, na sala 

de abertura de licitações da Prefeitura Municipal de Torres, situada na rua José Antônio 

Picoral, 79, Centro, 2º andar e será procedida pela Comissão Permanente de Licitações, 

designada pela Portaria nº 1.001/18. 

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 gerlicitacao@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 os anexos V e VI 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); 

EDITAL Nº 063/2019 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DURANTE O 

31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO  

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

identifique o concorrente) 
 

http://www.torres.rs.gov.br/
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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. 

4.2.10. Prova de a empresa possuir no quadro funcional, profissional de nível superior 

devidamente registrado no CREA e/ou CAU; 

1- a prova de a empresa possuir no quadro, profissional de nível superior, será feita, 
em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato 
social, no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços. 

4.2.11. ART das estruturas que serão montadas; 
4.2.11. Declaração de ciência aos termos do edital e do termo de referência (Anexo VIII). 

4.2.12. Declaração de Visita Técnica, (Anexo X). 

OBSERVAÇÕES: 
1) A visita é facultativa: Os licitantes interessados em realizar a visita, poderão 
agendar visita ao local do evento pelo telefone 51.3626-9150, ramal 702/703. As 
dúvidas serão esclarecidas durante a visita. 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

O credenciado vencedor deverá apresentar, sob pena de perder o direito de sua autorização 

de uso: 

- O certificado de aprovação do PPCI, realizado junto ao Corpo de Bombeiros, assim como 

a comprovação da contratação de seguro, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas da data prevista para o início do uso do espaço público;  

- o Alvará do PPCI com antecedência mínima de 24 (vinte e quaro) horas da data prevista 

para o início do uso do espaço público, sob pena de perder o direito de sua autorização; 

 - a Declaração de disponibilidade de no mínimo 12 (DOZE) proprietários de FOOD 

TRUCKS, firmando que estarão a disposição da empresa para a realização da 31º 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO (Anexo VII); e 

- o Alvará Sanitário individual dos FOOD TRUCK. 

 

- Os documentos apresentados deverão ser originais ou autenticados em cartório ou 

por servidor do Município, antes da data prevista para a abertura do Chamamento. 

 

5. DOS ESPAÇOS  

5.1. Os espaços comercializados pelo vencedor do certame deverão respeitar o disposto no 

Anexo I. (Número de espaços e quantidade máxima de comércios por área).  

http://www.tst.jus.br/certidao
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5.2. Seguirá por número de espaços e vagas conforme o item apresentado no Anexo I, 

havendo mais interessados que o número disponível do segmento será realizado a abertura 

do envelope desempate, Anexo IX, persistindo o empate será realizado sorteio.  

5.3. Haverá somente 1 (um) vencedor para as três áreas informadas neste edital. 

 

6 DO JULGAMENTO 

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

serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 

nº 1.001/2018. 

6.2. Cabe à Comissão Permanente de Licitações o julgamento e definição dos contemplados 

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

apresentadas. 

6.3. Será considerada a vencedora a empresa habilitada que apresentar a proposta de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme estabelecido no Anexo I. 

6.4. Caso haja mais de um interessado no objeto, será realizada a abertura do envelope de 

desempate, conforme Anexo IX. 

6.5. Prevalecendo empate após a abertura dos envelopes de proposta de desempate será 

realizado sorteio público conforme previsto no Art. 45 § 2 da lei de licitações – Lei 8666/93 

para definir o credenciado vencedor.  

 
7. DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. A participação dos interessados nos objetos deste termo implica no pagamento do valor 

informado na proposta apresentada. 

7.2. O valor contido no Anexo I R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) trata-se de valor fixo 

aceitável para a proposta. 

7.3. O valor da proposta vencedora deverá ser depositado na Conta da Prefeitura 

Municipal de Torres, CNPJ 87.876.801/0001-01 BANRISUL Agência 0955 Conta-

Corrente 04.095541.0-9. 

7.4. O pagamento do valor pelo vencedor deste certame (proposta apresentada inicialmente 

e, caso haja empate, proposta de desempate) se dará em parcela única, na forma de 

depósito identificado e deverá ser efetuado em no máximo 48 (quarenta e oito) horas 

após a homologação. 

 

8. OBRIGAÇÕES E PENALIDADES  

8.1. Os proponentes classificados somente poderão expor ou comercializar os produtos 

mencionados no requerimento anexo a este termo. 

8.2. O comerciante deverá respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-

determinado neste termo em seu teor e anexos. 

8.3. Os interessados do item deverão seguir o regramento de forma ríspida e objetiva e 

somente poderão vender os espaços individualmente adquiridos na parte da Feira Comercial 

e os espaços destinados a Food Truck da Praça de Alimentação. 

8.4. Os bares da arena de Show deverão ser gerenciados pela vencedora do certame, não 

podendo terceirizar esta área ou serviço.  

8.5. O vencedor do certame deverá fornecer toda a estrutura do espaço comercial conforme 

croqui em anexo, contendo: 

- 02 tendas com as medidas de 5x5 de entrada do  pavilhão do espaço comercial; 
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- 02 tendas para interligação das áreas: Espaço Comercial e Espaço Food Truck;  

- 01 pavilhão medindo 20x50m com cobertura em lona e fechamento lateral, contendo 

1 entrada principal de acesso, 2 acessos laterais e 1 ponto de saída para o espaço da 

praça de alimentações (Food Truck); 

- 44 espaços de octanorm medindo 3x3 cada espaço conforme croqui em anexo; 

- 1000m² por dia de piso com carpete.  

8.6. O vencedor do certame deverá fornecerá toda estrutura da praça de alimentação 

conforme croqui em anexo, contendo: 

- 12 tendas de 10x10 modelo chapéu de bruxa; 

- Distribuição de energia para os truck’s; 

- Distribuição de Água para os truck’s;  

- Todo material para montagem e composição das bilheterias e do bar central; 

- Palco para atrações da Praça de Alimentação; 

- Som para atrações da Praça de Alimentação; 

- Luz para atrações da Praça de Alimentação. 

8.7. O vencedor do certame deverá fornecer para a arena de show as seguinte estruturas: 

- Material necessário para montagem das bilheterias dos bares; 

- Material necessário para montagem dos bares conforme croqui em anexo; 

- Material em geral: Freezer, caixas térmicas, copos e gelo. 

8.8. O não cumprimento do disposto neste termo acarretará na perda do direito de expor ou 

vender seus produtos no evento. 

8.9. Além do estabelecido 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 matéria. 

8.10. O participante que participar do certame e não efetuar o pagamento, conforme disposto 

no item 7, ficará impedido de participar pelo período de 2 (dois) anos do Festival 

Internacional de Balonismo. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. O expositor/comerciante ficará sujeito à Fiscalização Federal, Estadual e Municipal, 

aplicando-se ao processo toda a legislação vigente à matéria; 

9.2. Os proponentes classificados somente poderão expor ou comercializar os produtos 

mencionados no regramento Anexo II. 

9.3. A Prefeitura Municipal 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; 

9.4. Ao se escrever no presente edital, o participante estará sujeito a todas as regras e 

penalidades previstas no mesmo. 

9.5. O regramento para cada ponto comercial encontra-se disposto no Anexo II deste edital. 

9.6. O valor arrecadado neste edital poderá subsidiar o valor de Premiação em 

dinheiro do edital 060/2019 no Item 4,  destinado aos dez primeiros colocados do 31° 

Festival Internacional de Balonismo.  

9.7. Somente será destinado a quantia de R$ 40.000,00 para os vencedores do evento, 

caso não tenha interessados no Item 4 do Edital de Patrocínio 60/2019.  
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9.8. Caso o valor arrecadado neste certame ultrapasse o valor da premiação a ser 

destinada aos vencedores do evento, o excedente deverá permanecer na conta 

informada na conta informada na Cláusula 7 – Da Forma de Pagamento deste edital e 

poderá ser utilizado para os demais custos do evento.  

 

10 DA PUBLICIDADE 

10.1. O Edital poderá ser examinado e adquirido nos site:  www.torres.rs.gov.br ou ainda 

solicitado, via e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

10.2. 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, 14 de março de 2019. 

 

 

Maria Clarice Brovedan 

Secretária Municipal de Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  EDITAL Nº 063/2019 

                                             

PLANILHA DE PONTO COMERCIAL  
 

ITEM COMÉRCIO QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR FIXO PELO PACOTE 
DE ÁREAS 

 
1  

Feira Comercial + Food Truck + 

Comércio Bares Arena de Show  

 
1  

 
R$ 50.000,00 

  
 

QUANTIDADE MÁXIMA DE COMÉRCIOS POR ÁREA 

ITEM COMÉRCIO NÚMERO DE ESPAÇOS 

1 FEIRA COMERCIAL  44 ESPAÇOS DE 3X3   

2 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO – FOOD TRUCK DE 12 À 18 FOOD TRUCK  

 
3 

 
COMÉRCIO BARES ARENA DE SHOW  

06 PONTOS DE BILHETERIA  
(VENDA)  
02 PONTOS DE RETIRADA DE 
PRODUTO.  
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ANEXO II  

 
  EDITAL Nº 063/2019 

 
 

REGRAMENTO DOS PONTOS DE COMÉRCIO 
 

 

 FEIRA COMERCIAL + FOOD TRUCK + COMÉRCIO BARES ARENA DE SHOW 

FEIRA COMERCIAL  

1. A  organização, não se compromete com demanda de vendas, quantidade de público no 

parque. 

2. Não será permitida a instalação de qualquer estrutura auxiliar que ultrapasse o limite do 

espaço.  

3. Não haverá exclusividade nos tipos de produtos ou serviços vendidos. 

4. Não será permitida a comercialização de qualquer tipo de bebida ou produto alimentar no 

pavilhão da feira comercial. 

5. A empresa deverá oferecer o pavilhão da feira comercial, uma montagem básica constituída 

por laterais e fundo, em material TS e octanorm, medindo 3X3m, total de 9m², além de carpete, 

iluminação e testeira. O expositor deverá trazer cortina ou outro material para fechamento do 

stand à noite. 

6. A organização colocará seguranças na área do parque 24 horas por dia, além de realizar 

monitoramento através de câmeras e contar com apoio da Brigada Militar. 

7. A organização não se compromete nem se responsabiliza por danos, prejuízos e furtos de 

produtos ou materiais que possam vir a ocorrer, embora tome amplas providências para que 

nada aconteça. Da mesma maneira que não se responsabiliza por intempéries como 

tempestades, raios, incêndios. Deve cada expositor providenciar seu seguro individual. 

8. A guarda e manutenção do espaço, bem como seguro dos móveis e produtos outros bens 

serão de responsabilidade do expositor. 

 9. O expositor deverá limpar o seu espaço e a organização os corredores e recolher o lixo geral. 

10. Os painéis laterais não poderão ser furados, pintados, bem com não poderá ser feito uso de 

cola que deixe manchas. O descumprimento desta norma fará com que o expositor arque com 

os danos por ele causados. 

11. Todo expositor se pessoa jurídica, deverá estar com sua firma legalizada, ficando por sua 

conta a emissão de nota e outras obrigações fiscais. É proibida a venda de produtos ilegais. 
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12. Fica facultado ao expositor desistir da participação na feira, perdendo o valor que tiver pago a 

título de multa. Da mesma forma, o expositor que não comparecer ao evento perderá o valor 

pago.  

13. A qualidade dos produtos e quaisquer danos que venham causar aos consumidores são de 

inteira responsabilidade do vendedor. 

15. O pavilhão da feira será aberto as 08 horas e fechado as 24 horas. 

16. Deverá ser destinado uma cota de 20% para interessados do Município, devidamente 

comprovado por documento de residência. 

17. Os pontos de alimentação deverão estar identificados com uma camiseta, fornecida pela 

empresa vencedora do certame de cor vermelha com logomarca oficial do evento na parte frontal 

e com a seguinte descrição na parte do verso: EXPOSITOR  

 

COMÉRCIO DE BARES DA ARENA DE SHOWS  

 

1. Os bares deverão estar em funcionamento de acordo com o horário da arena de shows. 

2. Disponibilizar equipe para trabalhar nas bilheterias e copas de entrega de bebidas, de forma 

que atenda ao volume de público dos shows. 

3. Disponibilizar equipe de garçons devidamente uniformizada para atender a todos camarotes e 

bakstage dispostos na arena de shows. 

4. Possuir máquinas eletrônicas de emissão de bilhetes de bebidas, 

5. Possuir caixas térmicas para gelar as bebidas. 

6. Disponibilizar no mínimo 01 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras para cada camarote. 

7. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) baldes com gelo para cada camarote por noite. 

8. Disponibilizar placas indicativas de localização de bilheterias e copas em PVC. 

9. Será única e exclusiva do gestor dos bares a responsabilidade sobre todo estoque de bebidas 

e equipamentos utilizados no evento, incluindo casos de furto e queima de equipamentos 

eletrônicos. 

10. Fornecimento de Serviço de Limpeza do lixo produzido no interior das copas e bilheterias. 

11. Indicação de um profissional coordenador dos serviços dos bares. 

12. Comercialização de bebidas diversas, com capacidade de atendimento para todos os dias de 

funcionamento da arena. 

13. Não poderá comercializar dentro do espaço de shows bebidas que não sejam em latas ou 

copos, fica proibido a comercializado de produtos que contenha vidro ou material semelhante. 
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 PRAÇA DE FOOD TRUCKS E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS 

 

1. Os trucks deverão estar em funcionamento as 11h horas de cada dia do evento até no mínimo 

as 24h. Não poderá ser ultrapassando o horário das 1h da madrugada. 

2. Disponibilização de 12 a 18 food trucks temáticos, com capacidade de atendimento para todos 

os dias do evento com cardápios variados. 

3. Os trucks deverão ser autossustentáveis, com reservatórios para esgotamento de pias e de 

água potável, não podendo descartar seus resíduos no parque. 

4. Comercialização de bebidas diversas, com capacidade de atendimento para todos os dias do 

evento (Água, Refrigerante, Cerveja, e Chopp de sabores variados). 

5. A interessada deverá montar uma cobertura de uma área de 1.200m², com tendas chapéu de 

bruxa ou quatro águas, com pé direito de no mínimo 3.5metros, de acordo com projeto anexo, 

com sistema de iluminação. 

6. A interessada deverá montar um palco de 5X4m, e altura entre 70 e 100cm, com escada 

lateral de acesso para apresentações musicais/culturais. 

7. A interessada deverá montar um sistema de sonorização e iluminação que atenda as 

necessidades técnicas de cada atração que se apresentará na praça. 

8. A interessada deverá montar uma rede de distribuição de energia elétrica entre os trucks, com 

capacidade de carga suficiência para suportar o consumo. 

9. A interessada deverá montar deverá fornecer serviços de seguranças/orientadores, sendo no 

mínimo (02) dois no horário de funcionamento da praça e (01)um no horário que a praça estiver 

fechada. 

10. Fornecimento de Serviço de Limpeza do lixo produzido dentro da praça gastronômica, 

inclusive recolhimento de lixo das mesas e reorganização das mesmas. 

11. Contratação de no mínimo 4 apresentações musicais por dia, para se apresentarem no palco 

da praça gastronômica, nos cinco dias do evento com horários a serem definidos pela 

organização do evento.  

12. Fornecimento de 300 conjuntos de mesa e cadeiras de forma padronizada. 

13. Colocação de um banheiro container, com profissional de limpeza mantendo higienizado 

durante todo o evento.  

14. Fornecimento de um profissional para coordenar/reparar a praça em tempo integral, 

dedicando atenção especial: 

a) As ligações elétricas; 

b) Ligações de gás; 
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c) Controle de garçons; 

d) limpeza do espaço; 

e) Práticas Abusivas de Comércio 

15. Obedecer a todos os quesitos de segurança, às normas ABNT, sanitárias, ambientais, 

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, em especial aprovação do Plano de Prevenção e Combate a 

Incêndio – PPCI. Fornecimento de todos os laudos e arts necessárias, materiais de prevenção 

(placas, blocos de sinalização, extintores), bombeiros civis e demais exigências da legislação 

competente. 

16. Os pontos de alimentação serão disciplinados e fiscalizados pela vigilância sanitária 

municipal. 

17. Fornecimento de 500 ticket’s de gênero alimentício diversos do espaço adquirido para a 

organizadora do evento, no qual poderá ser consumido durando todo o evento. 

18. Os pontos de alimentação deverão estar identificados com uma camiseta, fornecida pela 

empresa vencedora do certame de cor verde com logomarca oficial do evento na parte frontal e 

com a seguinte descrição na parte do verso: PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

19. Deverá ser destinado uma cota de 20% para interessados do Município, devidamente 

comprovado por documento de residência. 
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ANEXO III  
 
 

  EDITAL Nº 063/2019 

 

PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DOS ESPAÇOS 

Mapa Espaço da Feira Comercial 

 

Mapa de localização dos Bares na Arena de Show.  

 

 

Espaço destinado a áreas de Food Truck  
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ANEXO IV 

   

EDITAL Nº 063/2019 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO ME / EPP / MEI  

 

 

 

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 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTADOR/TECNICO CONTABIL) COM 

IDENTIFICAÇÃO DO Nª CRC 

 

CASO A EMPRESA SE ENQUADRE NA CONDIÇÃO DE ME E EPP 
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ANEXO V  

   

EDITAL Nº 063/2019 

 

 

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 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 
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ANEXO VI 

   

EDITAL Nº 063/2019 

 

 

 

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 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 
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ANEXO VII  

   

EDITAL Nº 063/2019 

 

 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

 

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 12 (DOZE) proprietários de FOOD TRUCKS, e que os mesmos 

estão a disposição de minha empresa para a realização da 31º FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE BALONISMO DO MUNICÍPIO DE TORRES, que ocorrerá de 1º a 05 

de maio de 2019, de acordo com as normas do Edital nº 063/2019, o qual tenho total 

conhecimento. 

 

Torres, RS, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 
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ANEXO VIII  

   

EDITAL Nº 063/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

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 

PRAÇA DE FOOD TRUCKS E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS, bem como no termo de 

referência, o qual o fundamentou. 

 

 

 

 

Torres, RS, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 
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ANEXO IX  

 

  EDITAL Nº 063/2019 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPATE 

 

Eu, ____________________________ (nome completo do representante legal ou 

procurador), neste ato representando a empresa 

______________________________________ (razão social da empresa), venho declarar, 

sob as penas da Lei e do especificado no Edital 63/2019, que caso haja mais de um 

interessado no item em que me inscrevo, adicionarei como critério de desempate o valor 

de R$ __________________ (informar valor) ao valor constante na proposta inicial.  

 

OBS: O valor critério de desempate deverá ser obrigatoriamente em dinheiro, não será 

aceito serviços ou produtos.   

 

Torres, ____ de _______________________ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 
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ANEXO X  

 

  EDITAL Nº 063/2019 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 

 

 

MODELO I: 

 

  Declaramos, para fins de participação no CHAMAMENTO 063/2019, que 

efetuamos a vistoria no local do evento, acompanhados pelo servidor da Prefeitura Municipal 

de Torres, ………………………………….., Cargo……………., que nos forneceu todos os 

esclarecimentos e informações necessárias, dirimindo, desta forma, todas as dúvidas. 

Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução 

dos serviços. 

 

 

MODELO II: 

  

  Declaramos, para fins de participação no CHAMAMENTO 063/2019, que não 

efetuamos a vistoria no local do evento, posto que, dispensamos por manifesta vontade, 

aceitando-as nas condições que se apresentarem, bastando-nos os esclarecimentos e 

informações concedidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca as 

quais dirimiram, desta forma, todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as 

medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços. 

 

Torres, xx de xxxxxxxx de 2019. 

 

 

 

Assinatura/carimbo da contratada 

 

 

 

 

Assinatura do servidor  

Prefeitura Municipal de Torres 


