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EDITAL Nº 156/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

PONTOS COMERCIAIS NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

 

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

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

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

15 DE ABRIL DE 2019 A 29 DE ABRIL DE 2019, de pessoas jurídicas interessadas na 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PONTOS COMERCIAIS NO 31º 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO. A abertura dos envelopes recebidos, 

impreterivelmente, no período estabelecido no preâmbulo deste edital, ocorrerá dia 29 DE 

ABRIL DE 2019 ÁS 10 HORAS E 30 MIN., 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 para 

autorização de uso de espaço público para fins de PONTOS COMERCIAIS NO 31º 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO. 

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 Anexo I. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Habilitam-se para participar do presente processo, interessados em uso de espaço 

público para PONTOS COMERCIAIS NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

BALONISMO, que atenderem os requisitos do presente edital. 

 

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. 

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

integrantes. 
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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 10h30min do dia 29 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. Declaração conforme os anexos III deste edital; 

4.2.2. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com a Fazenda Municipal; 

4.2.3. Cópia do RG e CPF do participante; 

4.2.4. Cópia Da Carteira de Artesão; 

4.2.5. Certidão de Antecedentes criminais; 

 

 - 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 CRITÉRIOS E JULGAMENTOS DE SELEÇÃO 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. O número de pontos comerciais encontra-se especificado no ANEXO I deste termo. 

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

EDITAL Nº 156/2019 - 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) 
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mencionados no requerimento anexo a este termo. 

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

determinado neste termo em seu teor e anexos. 

5.6. Os interessados serão classificados de acordo com o número de vagas disponíveis; 

5.7. Após a análise da documentação a comissão realizará o sorteio dos pontos entre os 

participantes habilitados até o limite dos pontos existentes. 

 
6. DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. A participação dos interessados no objeto deste termo implica no pagamento dos 
valores informados no ANEXO I.  
6.2. Para pagamento dos referidos espaços deverá realizar a emissão do Boleto no balcão 
de atendimento ao cidadão. 
 
7. PRAZO DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento do valor pelo vencedor deste certame (proposta apresentada) se dará em 

parcela única no dia 29/04/2019. 

 

8. PENALIDADES  

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

vender seus produtos no evento. 

8.2. 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. 

8.3. 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 Anexo I. 

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

determinado neste termo em seu teor e anexos. 

9.4. A perda do direito de expor ou comercializar no evento só se dará caso o expositor ou 

comerciante não cumprir o regramento disposto no Anexo II. 

9.5. 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; 

9.6. O número de expositores/comerciantes deverá respeitar o ANEXO I; 

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

penalidades previstas no edital. 

9.8. O regramento para cada ponto comercial encontra-se disposto no ANEXO II deste edital. 

9.9. O croqui encontra-se disponível no Anexo I. 

9.10. O número de vagas encontra-se no Anexo I. 
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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, 12 de abril de 2019. 

 

Maria Clarice Brovedan 

Secretária Municipal de Fazenda 
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ANEXO I  

  EDITAL Nº 156/2019 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

PONTOS COMERCIAIS NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

                                                                

PLANILHA DO PONTO COMERCIAL   

 

 

 

ITEM COMÉRCIO QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR UNITÁRIO 

1 Artesanato em geral 03 R$ 500,00 
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ANEXO II  

  EDITAL Nº 156/2019 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

PONTOS COMERCIAIS NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

                                                                

REGRAMENTO DO PONTO DE COMÉRCIO 

 

ITEM - 1 

ESPAÇO DO ARTESÃO 

O funcionamento do Espaço do Artesão no Balonismo será regrado pelo que segue: 

1.  Os candidatos aprovados no edital de credenciamento poderão comercializar única e 

exclusivamente os produtos de produção própria. 

2. Nos produtos processados previamente será admitida parcela de produtos oriundos 

de fora da propriedade desde que não representem a matéria-prima principal. 

3. Os produtos vendidos deverão ser aprovados por esta Secretaria Municipal de 

Trabalho, Indústria e Comércio; 

4. O credenciado deverá ficar restrito ao espaço físico previamente determinado, por 

esta secretaria, para exposição os seus produtos. 

5. O credenciado deverá informar diariamente a esta Secretaria o volume de venda 

realizado através de formulário próprio. 

6. Os credenciados deverão estar no Espaço do artesão nos horários estabelecidos para 

o evento, devidamente preparados para o atendimento ao público. 

7.  É proibido fumar dentro do ambiente denominado Espaço do artesão. 

8. O credenciado deverá zelar pela boa apresentação pessoal, do espaço que lhe foi 

autorizado bem como das áreas comuns do Espaço do artesão. 

9. O espaço físico autorizado deverá ser identificado de maneira facilmente perceptível 

pelo público consumidor. 

10. O credenciado deverá zelar pela boa convivência entre os demais credenciados 

bem como por um excelente atendimento ao público. 

11. O horário de carga e descarga deverá ser rigidamente obedecido. 

12.  Preferencialmente, o atendimento ao público deverá ser realizado pelo artesão 

histórico-cultural da produção. 

13. O credenciado, além do previsto por este regulamento, estará sujeito a toda a 

legislação relativa à atividade ao qual está autorizado. 

14. O descumprimento das cláusulas deste regulamento sujeitará o credenciado a 

penalidades de notificação até a revogação sumária da autorização, a critério desta 

Secretaria. 

15. A Comissão Organizadora é constituída pela Secretaria de Trabalho, Indústria e 

Comércio. 
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ANEXO III  

   

 

EDITAL Nº 156/2019 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 

PONTOS COMERCIAIS NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

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 

PONTOS COMERCIAIS NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO, bem 

como  no termo de referência, o qual o fundamentou. 

 

 

 

 

Torres, RS, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PARTICIPANTE 


