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EDITAL Nº 002/2019

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA  CREDENCIAMENTO   

PROGRAMA MINHA PRAINHA

O Município de Torres, neste ato representado pelo Prefeito,  Senhor Carlos Alberto

Matos de Souza, a fim de atender a solicitação da Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte,

nos  termos da Lei  nº  8.666  de 21  de junho de  1993,  torna público,  para  conhecimento  dos

interessados que será realizado  CHAMAMENTO PÚBLICO, visando o  CREDENCIAMENTO de

pessoa  física  ou  jurídica  para  participação  no  programa  MINHA PRAINHA,  com  atividades

culturais ou esportivas vinculadas a uma pessoa jurídica e exposições de produtos e/ou marcas,

nos termos das condições estabelecidas no presente instrumento.

1. DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Chamamento Público a participação por credenciamento, através de

inexigibilidade de licitação,  de pessoa física ou jurídica que desenvolvam atividades de cunho

social, cultural e esportivo e que tenham interesse de expor seus produtos ou oferecer serviços,

para atender a programação do calendário de eventos da Secretaria Municipal da Cultura e do

Esporte, através do Programa Minha Prainha.

2. DAS CONDIÇÕES

2.1. Poderão participar do credenciamento, pessoas físicas ou jurídicas, prestadores de serviços

de bens, produtos e turismo, que se habilitarem no presente instrumento,  conforme requisitos

exigidos.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.  Os interessados devem se inscrever diretamente na  Diretoria de Cultura, situada na Rua

José  Antônio  Picoral,  nº  79,  3º  andar  Centro,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  13h  às  17h30,

mediante  requerimento,  conforme  anexo  I,  e  apresentação  dos  documentos  exigidos  neste

chamamento, pelo período de 06 de setembro ao dia 12 de setembro de 2019.

3.2. A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação dos documentos

enumerados nos itens 4.1 e 4.2 deste instrumento, observando o disposto no item 6.1.

3.3. Caso o evento seja cancelado por algum imprevisto ou questões climáticas, ficará a critério do

município adiar o evento ou optar por seu cancelamento.
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4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1. A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado na Diretoria de Cultura e deverá

conter na parte externa os seguintes dados:

4.2. Tratando-se de pessoa física, o envelope deverá conter os seguintes documentos:

a) requerimento para credenciamento;

b) cópia simples dos documentos pessoais, RG e CPF;

c) comprovante de residência;

d) BREVÊ ou carteirinha de artesão (se for o caso);

4.3. Tratando-se de pessoa jurídica, o envelope deverá conter os seguintes documentos:

a) contrato social e/ou registro estatutário devidamente registrado na Junta Comercial do Estado

ou no Cartório de Títulos e Documentos, onde conste, dentro dos seus objetivos, a prestação dos

serviços acima indicados;

b) cartão do CNPJ, registrado no município;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

d) alvará de localização, fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica;

e) BREVÊ ou carteirinha de artesão (se for o caso);

4.4. A ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de irregularidades nos mesmos

inviabilizará a análise do pedido de credenciamento pela comissão de seleção.

4.5. A seleção de credenciamento não estabelece obrigação a Secretaria da Cultura e do Esporte

de habilitar a participação, constituindo apenas cadastro de credenciados aptos a atenderem as

demandas da Secretaria da Cultura e do Esporte no decorrer do período estabelecido, período

durante o qual os credenciados poderão ser convocados nas oportunidades e quantidades que a

Secretaria da Cultura e do Esporte necessitar, caso atendam as especificações de cada evento e

público.

4.6. Em nenhuma hipótese terá o proponente credenciado qualquer vínculo empregatício com a

Prefeitura Municipal de Torres.

5.0. DO PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1. Será considerado a análise da documentação apresentada para aptidão da participação do

Minha Prainha.

EDITAL Nº X/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO -  MINHA PRAINHA

PROPONENTE: NOME DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA
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5.2. A comissão de seleção emitirá parecer sobre as propostas aceitas, justificando a habilitação

de acordo com os critérios estabelecidos neste edital.

5.2.1. A comissão de seleção será composta por servidores da Secretaria Municipal da Cultura e

do  Esporte,  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Secretaria  Municipal  de  Trabalho,  Indústria  e

Comércio,  Gabinete  do  Prefeito  e  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  e  Pesca,

nomeada através de Portaria.

5.3. Serão habilitados os interessados que se encontrem em situação regular, constada com a

apresentação da documentação exigida, além de atenderem a todas as exigências neste edital.

5.4. O  credenciado  selecionado  terá  sua  participação  vigente  até  a  última  data  prevista  no

calendário do programa.

 

6.0. DO CALENDÁRIO

6.1. A participação dos interessados será efetivada através da data selecionada no requerimento,

conforme calendário de edições abaixo:

DIA MÊS
20 SETEMBRO
13 OUTUBRO
17 NOVEMBRO

7.0. DAS VAGAS

7.1. Cada edição do programa contará com um número específico de vagas para participação dos

habilitados, sendo estas:

a) 20 (vinte) vagas para artesanato;

b) 16 (dezesseis) vagas para as atividades de cunho cultural ou esportiva;

c) 10 (dez) vagas para serviços, produtos na área do turismo, cultura, esporte, lazer e saúde;

d) 7 (sete) vagas para ação de cunho social;

e) 06(seis) vagas para agricultura familiar.

7.2. Os habilitados poderão colocar um inflável e uma tenda para execução de suas atividades,

com área total de até 4m² (quatro metros quadrados). Caso a atividade demande necessidade de

maior espaço, o habilitado deverá justificar a natureza e informar a área pretendida, que passará

por análise de viabilidade pela comissão.

7.3. A participação dos habilitados será conforme ordem de inscrição.

7.3.1. Uma vez ocorrendo o preenchimento do número de vagas existentes para este edital, cria-

se uma lista de suplência, respeitando as orientações que disciplina o item 10.
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8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

8.1. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou

subscritos  por  representante  não  habilitado  legalmente  ou  identificado  no  processo  para

responder pelo interessado.

8.2. Este edital só poderá ser impugnado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada

para o término do recebimento da documentação.

8.3. Após a publicação do resultado do julgamento referente ao credenciamento, o interessado

poderá  interpor  recurso  no  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas.  O  recurso  será

comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 24 horas.

8.4. O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de

aproveitamento.

8.5.  A  Prefeitura  Municipal  de  Torres  comunicará  através  de  resolução  oficial,  devidamente

publicizada em seu site oficial, www.torres.rs.gov.br, no dia 13 de setembro de 2019, a ordem de

participação  dos  selecionados,  conforme  as  vagas  para  cada  critério,  bem  como,  a  lista  de

suplentes. No mesmo documento, será comunicado a todos os selecionados a data, hora e local

de sua participação no programa Minha Prainha.

9. DAS OBRIGAÇÕES DOS HABILITADOS

9.1. Cumprir rigorosamente os prazos e organização da realização dos eventos.

9.2. Garantir a boa qualidade dos serviços.

9.3. Manter,  durante  toda  vigência  do  credenciamento,  os  documentos  apresentados,

devidamente atualizados.

9.4. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem ao Município ou a

terceiros, tendo como agente o credenciado, na pessoa de preposto ou estranhos.

9.5. Todo e qualquer brinde com a logomarca do selecionado poderá ser distribuído, desde que

este seja responsável pela conservação e limpeza do ambiente inserido, ainda, o brinde deverá

ser  descrito  e  informado no seu projeto  no credenciamento,  para  avaliação  da  Comissão de

Seleção.

10. DAS SANÇÕES

10.1. Serão registrados contra o credenciado todos os fatos e faltas de caráter administrativo,

comércio  ou técnico  referentes  aos serviços  executados,  sem prejuízo  de outras penalidades

previstas neste edital.

10.2. Infração as normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras irregularidades,

poderá o faltoso sofrer as seguintes penalidades:

a) advertência verbal e/ou escrita;
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b) o descredenciamento, após reincidências de 03 (três) advertências escritas;

10.3. Caso  o  selecionado  não  compareça  em  uma  das  edições  que  conste  como  inscrito,

automaticamente  é  descredenciado,  abrindo  assim  a  vaga  para  o  suplente  caso  haja  mais

inscritos no mesmo critério.

10.3.1. O selecionado que foi descredenciado, por faltar ao evento, assume o último lugar na lista

de suplência

10.4. Na aplicação das penalidades previstas neste edital será assegurada a defesa prévia do

selecionado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua

notificação.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. As  atividades,  programas e  ações  propostas  pelas  Secretarias  Municipais  ficam com a

participação do programa Minha Prainha preferencialmente, sendo estas:

a) os integrantes da Casa da Terra, para desenvolver suas atividades, de acordo com o edital de

chamamento público vigente;

b) a  Agricultura Familiar  terá preferência para desenvolver suas atividades,  de acordo com o

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural.

11.2. Poderá  a  Administração  revogar  o  presente  edital,  por  conveniência  administrativa  ou

interesse público, devidamente justificado, sem que caíba ao interessado direito à indenização,

salvo em caso de efetivo disso resultante e na forma da lei.

11.3. O selecionado intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no

prazo determinado, sob pena de descredenciamento;

11.4. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Secretaria Municipal da Cultura e

do Esporte.

11.5. Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados pelo telefone (51) 3626.9150 ou e-

mail: cultura@torres.rs.gov.br

Torres, 05 de setembro de 2019.

Carlos Alberto Matos de Souza,

Prefeito Municipal.

 Fernando Nery da Rosa,

 Secretário de Cultura e Esporte.
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Anexo I

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MINHA PRAINHA

1. DADOS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone Celular:
E-mail:

2 . NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES
Vaga Disposta no Item 7.1   (   )a    (   )b    (   )c    (   )d    (   )e
Data da Participação: (   )20/09/2019; (   )13/10/2019; (   )17/11/2019
Horário de Permanência no evento: 
Utilização de Tenda:
Fornecimento de rede elétrica:
Descrição da atividade/projeto: (indicar a distribuição de brinde se houver)

3 . Termo de Compromisso e Responsabilidade

Assumo, voluntariamente, cumprir  todos os requisitos regulamentares constantes da legislação

vigente e os seguintes compromissos junto a prefeitura Municipal de Torres.

A Comercialização ao público em geral fica inteiramente proibida, salvo, disposto neste edital.

A participação de qualquer entidade é movida pela parceria e benefícios à sociedade, ficando

viável a participação de qualquer empresa que oferecer algum produto ou serviço para o público

ao Programa Minha Prainha, de acordo com as diretrizes do programa.

Todo e qualquer dano pessoal ou materiais é de responsabilidade da empresa solicitante.

Assim, fico de acordo a respeitar a organização no dia do evento, e os termos deste edital.

Torres, ____de_________________de 2019.

__________________________________

Assinatura do(a) solicitante(a)


