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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 468/2019 

 

INSCRIÇÕES PARA PROMOVER/EXECUTAR A FEIRA ESTADUAL FAMILIAR - 

SABOR GAÚCHO DE TORRES -  RS  

 

O MUNICÍPIO DE TORRES, com sede na Rua José Antônio Picoral, nº 79, 

Torres/RS, neste ato representado pelo Prefeito Carlo Alberto Matos de Souza, de 

acordo com as atribuições constantes no artigo 93, VI, da Lei Orgânica do 

Município de Torres, faz saber que estará recebendo propostas de empresa 

interessadas de 09 de janeiro de 2020 a 23 de janeiro de 2020,  em 

PROMOVER/EXECUTAR A FEIRA ESTADUAL FAMILIAR - SABOR GAÚCHO 

DE TORRES -  RS. 

 

1 DO OBJETO  

1.1 CREDENCIAMETO DE INTERESSADOS EM PROMOVER/EXECUTAR A 

FEIRA ESTADUAL FAMILIAR - SABOR GAÚCHO DE TORRES -  RS, que 

ocorrerá nos dias 20 a 25 de fevereiro de 2020, na Av. Itapeva, entre as ruas 

Borges de Medeiros e Desembargador Vieira Pires, no Município de Torres. 

 

2 CONDIÇÕES GERAIS  

2.1 O termo de referência bem como o memorial descritivo encontram-se 

especificados no ANEXO I. 

2.2 São vedadas as inscrições neste Chamamento de quaisquer ocupantes de 

cargo ou emprego na Administração Pública do Município de Torres; 

2.4 A inscrição é pessoal e intransferível. 

2.5 Não serão permitidas inscrições de pessoas físicas. 

2.6. Não poderão participar empresas que comercializem produtos nocivos à 

saúde, que atentem à moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e 

religiosos. 

 

3 DA INSCRIÇÃO, DO VALOR e DA DOCUMENTAÇÃO  

3.1 DA INSCRIÇÃO e DO VALOR 

a) Os interessados deverão preencher o requerimento – Anexo II - com a 

documentação obrigatória para habilitação e entregar, na Diretoria de Compras e 

Licitações, localizada na Rua José Antônio Pícoral 79, 2º andar, Centro, 

Torres/RS. A Abertura dos envelopes será às 09h00minhs do dia 24 de janeiro 

de 2020, 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. 

b) O valor máximo para o custo do evento com estruturas deverá ser o de 

R$ 111.467,00 (cento e onze mil quatrocentos e sessenta reais), valor referente a 

média dos orçamentos  efetuados pela Administração. 

c) O Município de Torres, não incorrerá em despesas diretas, autorizando o uso de 

espaço público, disponibilizando um ponto central de energia elétrica e um ponto 
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de água e, ainda, disponibilizará alojamento par as famílias participantes do 

evento. 

 

3.2 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 

3.2.1. Deverá ser apresentada em envelope lacrado com a identificação da 

empresa seguinte documentação: 

 

a) CAPACIDADE JURÍDICA 
a.1) Registro comercial no caso de empresa individual; 
a.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente      
registrado de forma integral acompanhado de todas alterações, se houver ou 
alteração Consolidada, em se tratando de sociedades comerciais, e, Registro 
Comercial no caso de empresa individual acompanhado de todas alterações, se 
houver ou alteração Consolidada;  

b)     QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
b.1) Certidão negativa em matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
c) REGULARIDADE FISCAL 
c.1) prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ); 
c.2) certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alineas 
‘a’ a ‘d’ do paragrafo único do art. 11 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991; 
c.3) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com as Fazendas 
Municipal, e Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
c.4) certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de   
Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal; (CRF, FGTS); 
c.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); 
 
d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
d.1)  Registro da empresa na entidade competente  CREA/CAU,  do Estado de 
origem da empresa licitante, com visto na entidade competente no estado no 
Rio Grande do Sul; 
 
d.2) Certidão de  Registro na entidade competente  CREA/CAU,  do responsável 
técnico da  empresa licitante, comprovando  o mesmo fazer parte do  quadro  
permanente da empresa,  na  data  prevista para  entrega  dos  envelopes,  sendo 
este profissional (is)  de  nível  superior ou  outro  devidamente  reconhecido  pela 
entidade  competente  (CREA/CAU),  detentor(es)  de  Anotação (ões)  de  
Responsabilidade  Técnica  –  ART  (‘s), acompanhada (s) da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico – CAT, comprovando a prestação de serviço com 
características compatíveis com a do objeto deste certame; 
- O(s)  nome(s)  do(s)  profissional  (is)  de  nível  superior  ou  outro  devidamente  
reconhecido  pela entidade  competente  CREA/CAU  deverá(ão)  constar  na(s)  
Anotação(ões)  de  Responsabilidade  Técnica  e no(s) respectivo(s) CAT(s); 

http://www.tst.jus.br/certidao
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- A comprovação  do  vínculo  empregatício  do  profissional  com  a  licitante  
poderá  ser  efetuada  por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira 
de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de  
Empregado ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e, Arquitetura (CREA) ou no Conselho regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), se nela constar o nome do profissional . 
 
d.3) O licitante, ao participar do certame, afirma cumprir o disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, através de declaração expressa 
(escrita), responsabilizando-se pela veracidade desta informação. 
 
d.4) Declaração firmada pelo representante da empresa e pelo responsável 
técnico (contador/técnico contábil), sob as penalidades da lei para 
comprovação de que a Licitante é beneficiaria da LC nº 123 (ME, EPP ou MEI). A 
apresentação desta Declaração é obrigatória para as empresas que desejam 
se beneficiar das prerrogativas concedidas pela Lei Complementar 123/2006. 
 
e)DECLARAÇÃO DATADA E ASSINADA de sujeição aos termos deste edital de 
chamamento, conforme o ANEXO III;  
f) Requerimento, conforme ANEXO II, indicando que cota patrocinará e qual marca 

e/ou produto deseja divulgar (expor) e/ou vender com exclusividade.  

 

Obs: Em caso do processo ser protocolado por procurador nomeado pela empresa 

para esse fim, o mesmo deverá apresentar a cópia da procuração;  

 

3.2.2 Toda a documentação obrigatória constante deste edital deverá ser 

apresentada em original ou em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor 

da Prefeitura Municipal de Torres, sob pena de desclassificação; 

3.2.3. Não será permitida inscrição de pessoas físicas. 

3.2.4 As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão 

consideradas válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as 

emitida pela Internet. 

 

3.3. DA FORMA DE EXECUÇÃO  

3.3.1. A referida feira será para uso exclusivo dos Agricultores Familiares, que 

possuem DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e inclusos no PEAF (Programa 

Estadual da Agricultura Familiar). 

3.3.2. A empresa credenciada vencedora terá total exclusividade na 
realização do evento e na comercialização dos espaços da Feira, para os 
Agricultores Familiares acima referidos. 
3.3.3. A empresa vencedora deverá entregar a estrutura montada, de acordo 
com o Memorial Descritivo, em anexo, até o dia 18 de fevereiro de 2020, 
assim como deverá se responsabilizar pela desmontagem e limpeza do local, 
após o evento realizado, até o dia 28 de fevereiro de 2020. 
3.3.4. O credenciado vencedor fica obrigado a realizar o evento, 
independentemente da captação dos recursos e da venda dos espaços. 
 

4 DA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DE TORRES:  
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4.1 A Prefeitura Municipal de Torres terá como participação a Contrapartida a 

disponibilidade de um ponto central de energia elétrica para que a empresa faça as 

devidas instalações, um ponto de água, o fechamento da rua e as autorizações 

legais e também disponibilizará o alojamento em escola pública para os 

agricultores familiares, participantes da feira. 

 

5 CRITÉRIOS E JULGAMENTOS DE SELEÇÃO  

5.1 Todos os interessados que apresentarem a documentação exigida no item 3.2. 

do Edital serão credenciados.  

5.2 Caso haja mais do que um interessado, será realizado sorteio público 

para estabelecer o vencedor. 

 

6 OBRIGAÇÕES  

6.1 OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES 

6.1.1 O proponente vencedor compromete-se a seguir rigorosamente o Termo de 

Referência e Memorial Descritivo, cumprindo todas as exigências e especificações 

ali dispostos. 

6.1.2 Respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-determinado pelo 

Edital. 

 

7 PENALIDADES  

7.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla 

defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo 

das demais cominações aplicáveis: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o 

“CONTRATANTE” por prazo de até 02 anos; 

IV - Declaração de inidoneidade. 

§1° - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 

aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do Contratante. 

7.2. Pelo atraso na execução, por culpa imputada à CONTRATADA, e pela sua 

execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do 

seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis: 

I - Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor considerado como 

máximo para o custo do evento com estruturas, conforme disposto na letra b do 

item 3.1. deste edital, acrescido dos reajustamentos, quando for o caso, pelo não 

cumprimento do prazo contratual; 

§1° - As multas serão cobradas em dobro a partir do 2º (segundo) dia de atraso. 
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§2° - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega 

prevista. 

§3° - A cobrança de multa  deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias 

úteis a contar da correspondente notificação. 

§4° - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser imposta á 

CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, 

desde que desses fatos resultem prejuízos ao “CONTRATANTE”. 

a)  - Reincidência em descumprimento de prazo contratual; 

b)  - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual; 

c)  - Rescisão do contrato. 

 

§5° - As penalidades de suspensão temporária de licitar com o “CONTRATANTE” 

e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda à CONTRATADA 

que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou 

para fiscais. 

§6º- As penalidades de impedimento de advertência, suspensão temporária, ou de 

declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de 

multa. 

§7 - As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com o 

“CONTRATANTE” e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por 

competente autoridade, após a instrução do respectivo a todas as unidades do 

“CONTRATANTE”. 

8 CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL  

Inscrições: 09 de janeiro de 2020 a 23 de janeiro de 2020.  

Prazo de impugnação do presente edital: 02 dias anteriores à abertura dos 

envelopes. Abertura de envelopes da habilitação e propostas: 24 de janeiro de 

2020 às 09h00minhs, no Centro Administrativo Valdir Munari, na sala de Abertura 

de Licitações, 2º andar.  

 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 O credenciado vencedor, ficará sujeito à Fiscalização Federal, Estadual e 

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

9.2 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 por 

conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos 

participantes direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

9.4 Este Edital de Chamamento está à disposição no site 

http://www.torres.rs.gov.br ; 
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9.6 A inscrição no presente edital implica na aceitação plena e total das condições 

dele, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 

8.666/93. 

9.7. PARA MAIORES INFORMAÇÕES: 
Secretaria Municipal de Fazenda na Diretoria de Compras e Licitações, fone 

(51) 3626-9150 ramal 217, no horário das 08hs ás 11hs e 30 min e das 13hs às 

17h e 30 min., somente nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, 

conforme estabelece o Decreto nº 251/2019. 

OBS.: O atendimento nas terças-feiras e quintas-feiras se dará, única e 

exclusivamente através do endereço eletrônico 

gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

9.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do INSCRITO para terceiros. 

9.9 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização deste chamamento na data acima mencionada, o evento será 

transferido para data e horário a ser definido pela administração e publicado nos 

mesmos meios deste. 

9.10 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela administração. 

9.11. São anexos deste Edital:  

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA E  MEMORIAL DESCRITIVO;  

ANEXO II REQUERIMENTO;  

ANEXO III DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL;   

ANEXO IV CROQUI DA FEIRA.  

 

Torres, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

Maria Clarice Brovedan 
Secretária de Fazenda 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO  
 

1. Objeto:  
O presente termo é para a abertura de edital de chamamento público para 

a realização da Feira Estadual da Agricultura Familiar que ocorrerá nos dias 
20 a 25 de fevereiro de 2020, na Av. Itapeva, entre as ruas Borges de 
Medeiros e Desembargador Vieira Pires, no Município de Torres. 
 

2. Detalhamento do Objeto:  
A referida feira será para uso exclusivo dos Agricultores Familiares, que 

possuem DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e inclusos no PEAF 
(Programa Estadual da Agricultura Familiar). 

 A empresa vencedora terá total exclusividade na realização e 
comercialização dos espaços da Feira, a mesma deverá entregar a estrutura 
montada, de acordo com o Memorial Descritivo, em anexo, até o dia 18 de 
fevereiro de 2020, assim como deverá se responsabilizar pela desmontagem 
e limpeza do local, após o evento realizado, até o dia 28 de fevereiro de 
2020. 

A Prefeitura Municipal de Torres terá como participação a Contrapartida a 
disponibilidade de um ponto central de energia elétrica para que a empresa 
faça as devidas instalações, um ponto de água, o fechamento da rua e as 
autorizações legais e também disponibilizará o alojamento em escola pública 
para os agricultores familiares, participantes da feira.  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
   

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

 Cobertura em lona piramidal composta por 03 tendas de 10x10m e 01 tenda 
10x5m, totalizando 350 m² com fechamento lateral em lona branca; 

 Deck em madeira totalizando 350 m², com 2 (duas) rampas de acesso para 
cadeirantes; 

 Iluminação com 7 (sete) lâmpadas mistas de 500w; 

 Iluminação com refletores LED, um em cada quina das tendas, totalizando 16 
unidades; 

 Iluminação do pórtico com refletores HQI, totalizando 05 unidades; 

 Paisagismo junto ao pórtico do evento; 

 05 Lixeiras grandes; 

 Um (01) pórtico em box truss, medindo 6,00(vão acesso a feira) x 1,00 m 
(topo) e 1,00 x 3,50 m (laterais). 

 Um (01) depósito com fechamento em TS com 2,70m de altura; 

 Comunicação visual: 
o 20 Painéis TS, medindo 95x45cm em impressão digital com os logotipos 

realizadores e apoiadores- LATERAIS ILHAS; 
o 01 Lona em impressão digital com ilhós, medindo 6,00x1,00m- PÓRTICO; 

o 02 Lonas em impressão digital com ilhós, medindo 1,00x3,50m- LATERAIS 



 Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 
 

SBRS 

 

PÓRTICO; 

 01 Câmara Fria: sendo 6 metros de comprimento X 2,90 de altura X 2,45 de 
largura; 

 10 Aspersores distribuídos ao longo dos corredores. 
33 estandes internos de 4 m² (2 m x 2 m) totalizando 132 m². 

 

PISO: 

Deck de madeira; 

 

PAREDES: 

Não haverá divisória entre os estandes, apenas paredes no fundo, com altura 
de 2,16 m, em octanorm com painéis TS; 

 

OUTROS ITENS DE MONTAGEM: 

02 balcões no sistema octanorm, compostos de montantes e travessas de 
alumínio anodizado por estande, com 01 nível de prateleira. 

 

TETO/FORRO: 

Pergolado superior (apenas para estruturar o conjunto) e sem forro. Testeira 
frontal medindo 0,70m na altura, totalizando altura de 2,66 m; 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

01 calha com lâmpada tubular e 01 tomada de 220V por estande; disjuntores 
conforme consumo com aterramento fornecido no local; fiação de 2,5mm. 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL: 

02 painéis TS medindo 95 x 45 cm em impressão digital por estande. 

 

MOBILIÁRIO: 

01 banqueta por estande. 
20 estandes internos de 2 m² (2 m x 1 m) totalizando 40 m². 

 

PISO: 

Deck de madeira; 

 

PAREDES: 

Não haverá divisória entre os estandes, apenas paredes no fundo, com altura 
de 2,16 m, em octanorm com painéis TS; 

 

OUTROS ITENS DE MONTAGEM: 

02 balcões no sistema octanorm, compostos de montantes e travessas de 
alumínio anodizado por estande, com 01 nível de prateleira. 

 

TETO/FORRO: 

Pergolado superior (apenas para estruturar o conjunto) e sem forro. Testeira 
frontal medindo 0,70m na altura, totalizando altura de 2,66 m; 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  
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01 calha com lâmpada tubular e 01 tomada de 220V por estande; disjuntores 
conforme consumo com aterramento fornecido no local; fiação de 2,5mm. 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL: 

02 painéis TS medindo 95 x 45 cm em impressão digital por estande. 

 

MOBILIÁRIO: 
01 banqueta por estande. 
01 estande institucional de 18 m² (3m x 6m). 
 
PISO: 
Deck de madeira. 
 
PAREDES: 
Estrutura no sistema octanorm, composta de montantes e travessas de 
alumínio anodizado; divisórias em painéis TS e vidro, medindo 2,66m de 
altura.  

 
TETO/FORRO: 
Pergolado superior composto por travessas de alumínio anodizado com forro; 

 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
06 calhas de alumínio com lâmpadas de LED e 05 tomadas de 220 V; 
disjuntores conforme consumo com aterramento fornecido no local, fiação de 
2,5mm; 

 
Comunicação Visual: 07 painéis TS medindo 95 x 45 cm com adesivo em 
impressão digital; 
 
MOBILIÁRIOS: 
01 Mesa redonda com tampo de vidro, 04 cadeiras pretas, 05 sofás concha 
preto, 01 armário com chave, 01 mesinha de canto, 01 geladeira, 01 SPLIT, 
02 lixeiras pequenas e 02 vegetações. 
 

PPCI: 
Projeto de plano de prevenção contra incêndio para evento temporário; 

Instalação de extintores, luz de emergência e placas de sinalização; 

ART ou RRT de projeto e execução de PPCI. 

 
SERVIÇOS: 
Serviço de segurança, 01 AGENTE, DIURNO – das 7 h às 19 h  

Serviço de segurança, 02 AGENTES, NOTURNO – das 19 h às 7 h  
Serviço de assistência estrutural, sendo 01 profissional durante o horário de 

funcionamento do evento, durante todo o evento. 
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ANEXO II 

 

REQUERIMENTO  

 

 

Eu, ____________________________ (nome completo do representante legal ou 

procurador), neste ato representando a empresa 

______________________________________ (razão social da empresa), venho 

solicitar a inscrição da mesma no edital de chamamento nº 648/2019.  

 

 

Torres, ____ de _______________________ 2020. 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 
 

SBRS 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

 

Declaro para os devidos fins, que tomei conhecimento dos termos do Edital de 

Chamamento nº 648/2019 e atenderei integralmente a todas as condições e 

exigências do presente Edital. Igualmente, informo que responderei pela 

veracidade das informações apresentadas e que não existe nenhum fato 

impeditivo a participar deste Chamamento.  

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 

tanto, firmo a presente.  

 

 

_________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 
 

SBRS 

 

 

 

 

 

                                                     ANEXO IV 

 

 

Disponível no site, abaixo do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 


