EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
O Município de Renascença/PR torna público que estará recebendo, a partir do dia
19/10/2016, no horário de 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 as 17:30 horas,
documentação para Seleção de interessados para receber em concessão 12 Box,
com área útil de 6,5 m², localizados na Praça Ivaldino Gobbi, para realização da
Feira Livre, conforme Lei Municipal nº 1486 de 11 de maio de 2016, no Município
de Renascença, cujo credenciamento poderão ser realizadas mediante remessa de
proposta para Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal,
localizada na Rua Getúlio Vargas n.º 901, Centro, Renascença – PR, obedecidas às
especificações e normas constantes do presente Edital, às disposições da Lei
nº8.666/93, os princípios que regem a Administração Pública e demais disposições
legais pertinentes.
1 - OBSERVAÇÕES:
1.1.1 - O acesso ao credenciamento é livre para todas as pessoas jurídicas, legalmente
constituídas, a partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia 23
de novembro de 2016.
1.1.3 – Os envelopes recebidos até as 09:00 horas do dia 23 de novembro de 2016,
serão abertos nessa mesma data e horário, na sala de reuniões do setor de licitações da
Secretaria Municipal da Administração, do município de Renascença – PR.
1.1.4 – Ao Município de Renascença não caberá nenhum encargo.
2. OBJETO
2.1. Constitui objeto deste Edital o CHAMAMENTO PÚBLICO de pessoas
INTERESSADAS PARA SELEÇÃO DE INTERESSADOS PARA RECEBER EM
CONCESSÃO BOX, NUM TOTAL DE 12 BOX, COM ÁREA ÚTIL DE 6,5 M²,
LOCALIZADOS NA PRAÇA IVALDINO GOBBI, PARA REALIZAÇÃO DA
FEIRA LIVRE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1486 DE 11 DE MAIO DE 2016,
no Município de Renascença.
Credenciamento da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações e do Microempreendedor Individual para realização da Feira Livre nas
sextas-feiras, durante todo o dia.
Os critérios para ranqueamento dos interessados:
I – Associações
a) Estar quites com a Fazenda Municipal;
b) Atender a legislação;
c) Maior número de agricultores associados;
d) Possuir maior diversidade de produtos.
II – Produtores Rurais
a) Estar quites com a Fazenda Municipal;
b) Atender a legislação;
c) Possuir bloco de notas de produtor rural do município de Renascença,
rigorosamente em dia, compatível com as atividades desenvolvidas na propriedade,
com Notas emitidas a pelo máximo 12 meses, à exceção de novos produtores;
d) Possuir maior diversidade de produtos.

III - Vendedor de Produtos de Confeitaria e/ou Processados
a) Estar quites com a Fazenda Municipal;
b) Atender a legislação;
c) Possuir maior diversidade de produtos.
Realização de chamamento público para credenciamento de interessados na
comercialização da atividade artesanal com objetivo de conceder 12 Box, com área útil
de 6,5 metros quadrados, localizados na Praça Ivaldino Gobbi, para realização da Feira
do Artesanato, conforme a LEI Nº 1486, de 11 de maio de 2016, lembrando que no mesmo
espaço em horários divergentes poderá haver realização de demais eventos que
contemplem a Lei.
Os critérios para ranqueamento dos interessados:
I – Clubes de Mães
a) Maior número de associados (as);
b) Atender a legislação;
c) Possuir maior diversidade de produtos.
II – Micro Empreendedores Individuais
a) Estar quites com a Fazenda Municipal;
b) Atender a legislação;
c) Possuir maior diversidade de produtos.
III – Autônomo
a) Estar quites com a Fazenda Municipal;
b) Atender a legislação;
c) Possuir maior diversidade de produtos.
2.2 JUSTIFICATIVA
O objeto desta propositura tem a finalidade de realização da Feira Livre.
3- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar do Chamamento Público:
3.1.1. Todos os interessados que atenderem a Lei Municipal nº 1486 de 11 de maio de
2016.
3.3. A apresentação de proposta, pela INTERESSADA, implica a aceitação de todas
as condições estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, não podendo ser
alegado o desconhecimento sob qualquer hipótese.
3.4. As empresas interessadas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
3.5. A participação das empresas implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
3.6. O Credenciamento obedecerá às disposições estabelecidas na legislação em vigor
e no presente Edital.
4 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
Para credenciamento os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
4.1 Para associações e MEI:
I.

Para comprovação da habilitação jurídica:

a. Cópia da Lei de reconhecimento de utilidade pública do Município de
Renascença; e Cópia do Estatuto Social da entidade, devidamente registrado
no Cartório de Títulos e Documentos, devidamente atualizado;
b. Registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual.
c. Alvará emitido pelo município contendo quais os produtos comercializa.
II. Para comprovação da regularidade fiscal:
A documentação relativa á Regularidade Fiscal consistirá, em:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
expedido a menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de
Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou
outras equivalentes na forma da Lei;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica
Federal – CEF.
Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União,
na forma da lei;
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, na forma da lei.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida a menos de
180(cento e oitenta dias).

4.2 Para Produtor Rural
I.
Para comprovação da habilitação jurídica:
a.
Cédula de identidade;
b.
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c.
Comprovante de Residência da Propriedade;
d. Comprovante de que está com o bloco de produtor rural em dia.
e. Alvará emitido pelo município contendo quais os produtos comercializa.

II.

Para comprovação da regularidade fiscal:

A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá, em:
i.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos
e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras
equivalentes na forma da Lei;
ii.Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, na
forma da lei;
iii.Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
na forma da lei.
4.3 Para autônomos:

I.
Para comprovação da habilitação jurídica:
a.
Cédula de identidade;
b.
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c.
Comprovante de Residência da Propriedade;
d. Alvará emitido pelo município contendo quais os produtos comercializa.
II.

Para comprovação da regularidade fiscal:

A documentação relativa á Regularidade Fiscal consistirá, em:
i.

ii.
iii.

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão
Negativa de Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede
do proponente, ou outras equivalentes na forma da Lei;
Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa
da União, na forma da lei;
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, na forma da lei.

Para venda de processados deverá apresentar documentação de comprovação na
inscrição do SIM em vigência.
4.4 – Disposições Gerais referentes aos documentos:
4.4.1 – Todos os documentos necessários à habilitação do proponente deverão estar
dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, desde que
legíveis.
4.4.2 – Será considerado prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de
emissão para as certidões nas quais não constar a data de vencimento.
4.4.3 - Caso a proponente apresente certidões emitidas via Internet a aceitação das
mesmas ficará condicionada a consulta pelo mesmo sistema.
4.4.4 – A falta de qualquer documento exigido no presente Edital, implicará na
inabilitação do Licitante, não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo para
apresentação de documento(s) faltante(s).
4.4.5 – A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente edital
implicara na inabilitação do licitante.
4.4.6 – A Comissão reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo,
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues,
fixando-lhes prazo para atendimento.
4.4.7 – Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante,
com o número do CNPJ e CPF e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da
empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz
e outros à filial ou empresa da qual a licitante seja sucessora por qualquer processo de
alteração societária.
4.4.8 – O envelope contendo respectivamente a documentação para habilitação, deverá
ser entregues na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente
fechado, constando na face os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: __________________________________
SELEÇÃO DE INTERESSADOS PARA CONCEDER 12 BOX, COM ÁREA
ÚTIL DE 6,5 M², LOCALIZADOS NA PRAÇA IVALDINO GOBBI, PARA
REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1486
DE 11 DE MAIO DE 2016
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
5.1. O Envelope n° 02 deverá conter:
5.1.1 A manifestação de interesse e proposta formal dar-se-á por Carta de Intenção
assinada pelo responsável legal, conforme modelo no Anexo II, devendo conter os
produtos que serão vendidos na Feira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: __________________________________
SELEÇÃO DE INTERESSADOS PARA CONCEDER 12 BOX, COM ÁREA
ÚTIL DE 6,5 M², LOCALIZADOS NA PRAÇA IVALDINO GOBBI, PARA
REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1486
DE 11 DE MAIO DE 2016
6. DOS DIREITOS E DEVERES DO FEIRANTE
6.1. São direitos do feirante:
– receber o alvará de feirante com os itens de liberação obrigatória, nesta lei;
– receber junto com o alvará um exemplar desta lei;
– receber a licença sanitária quando comercializar alimentos, desde que
cumprida a legislação vigente;
IV – caso sejam instituídas outras datas e locais para realização de feiras livres,
solicitar transferência do ponto de comercialização para outra feira, desde que não tenha
sofrido penalidades ou sanções, sujeitando-se à disponibilidade de vaga;
V – votar e ser votado, quando houver eleições para o Comitê, desde que em dia
com as obrigações perante o Município;
VI – comparecer às reuniões e assembleias do Comitê de Feira, opinando sobre
assuntos do seu interesse;
VII – ausentar-se, por um prazo de até 30 (trinta) dias no máximo, depois de
decorridos 12 (doze) meses de atividade, mediante autorização do Comitê de Feira, sem
perder o direito ao espaço liberado pelo alvará;
VIII – no caso de atestado médico por mais de 30 (trinta) dias e mediante
autorização do Comitê, o feirante poderá manter em funcionamento o seu espaço, por
intermédio de representante devidamente autorizado e previamente cadastrado no órgão
municipal competente.
I
II
III

§ 1°. Poderá ser concedida licença provisória por 03 (três) meses ao feirante logo
após aprovação, enquanto providencia sua documentação, desde que atendidos os
critérios estabelecidos em legislação específica.
§ 2°. A ausência do titular para os casos previstos no caput deste artigo poderá ser
suprida por membro da família maior de idade ou parceiro da produção, desde que
previamente cadastrados no órgão municipal competente, exceto para os casos previstos
no inciso IV e V deste artigo.
6.2. São deveres do Feirante:
– cumprir e fazer cumprir a presente lei;
– comparecer no local da feira nos dias e horários previamente estabelecidos,
mantendo em funcionamento seu Box;
III
– manter a ordem e o bom andamento dos trabalhos;
IV
– ter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença ao mês;
V
– justificar sua ausência ou de seu substituto em caso de doença, por atestado
médico, antes de completar 04 (quatro) faltas consecutivas;
VI
– obedecer ao horário de carga e descarga de veículos, o qual será definido
pelo Comitê da Feira;
VII – votar periodicamente na eleição para a Comissão da Feira em que atua como
feirante;
VIII – zelar pelo patrimônio público, evitando a permanência de lixo no local;
IX – não fazer uso de bebidas alcoólicas e de produtos tóxicos no período de
funcionamento das Feiras;
X – não fazer uso de equipamentos de exposição fora do padrão estabelecido pela
Comissão de Feira;
XI – manter em sua barraca apenas os produtos constantes no alvará de licença e
aprovados pelo Comitê;
XII – o feirante é responsável pela limpeza do seu Box e do local ao entorno do
mesmo;
XIII – o feirante fica obrigado a colocar placas com preços explícitos e visíveis nas
mercadorias a serem vendidas;
XIV – fica proibida a comercialização de produtos em qualquer ponto da cidade,
nos dias de funcionamento da feira, ressalvado, todavia, o caso de comerciante
estabelecido;
XV – renovar o alvará anualmente;
XVI – renovar a licença sanitária anualmente quando comercializar alimentos;
XVII – afixar o alvará de feirante em local visível em seu Box;
XVIII – comunicar o Comitê eventuais irregularidades ou transgressões a lei;
XIX – atender ao público com cortesia e dentro dos padrões morais e de boa
conduta;
XX
– o titular feirante responde integralmente pelas ações, danos, transgressões
ou omissões efetuados por seu substituto legal no recinto da Feira;
XXI
– manter relacionamento amigável e dentro das normas de boa educação
com seus colegas feirantes e com o público em geral no recinto da Feira;
XXII – vestir-se adequadamente e com asseio, obedecendo aos ditames de boa
higiene;
XXIII – utilizar, rigorosamente, sua credencial durante o evento;
XXIV – manter limpa a área onde se encontra instalado seu equipamento;
XXV – observar, quando da comercialização de alimentos e hortifrutigranjeiros,
I
II

as normas higiênico-sanitárias estabelecidas na legislação em vigor.
7. DAS PENALIDADES E SANÇÕES
7.1 Constitui infração, a inobservância pelo feirante dos seguintes dispositivos:
– vender produtos não previstos em seu alvará;
– descarregar mercadorias fora do horário permitido;
– colocar ou expor mercadoria fora do padrão estabelecido pelo Comitê;
– deixar de usar o uniforme nas atividades que envolvam a manipulação de
alimentos, produtos perecíveis e hortifrutigranjeiros;
V – deixar de observar o horário de funcionamento das feiras;
VI – utilizar jornais impressos e papéis usados ou quaisquer outros que contenham
substâncias químicas prejudiciais à saúde para embalagem de alimentos;
VII – prestar declarações que não correspondam à realidade ao agente fiscalizador;
VIII – deixar de zelar pela conservação e higiene da área em que está instalado
seu equipamento;
IX – desacatar servidores da Administração Pública no exercício de suas funções
ou em razão delas;
X – exercer atividade na feira em estado de embriaguez;
XI – vender gêneros alimentícios impróprios para o consumo, deteriorados, em
desatendimento com as normas da Vigilância Sanitária, com peso ou medida irreal, ou
ainda, manipular alimentos em desacordo com a legislação sanitária vigente.
XII – deixar de exibir a documentação exigida para o exercício de sua atividade
quando solicitada pela fiscalização;
XIII – exercer a atividade de feirante com alvará ou licença vencidos;
XIV – praticar jogos de azar no recinto das feiras;
I
II
III
IV

7.2 Os feirantes que infringirem as normas constantes nesta Lei ficarão sujeitos às
seguintes penas a serem impostas pelo Comitê:
I – advertência;
II – suspensão;
III – cancelamento de alvará;

§ 1°. A pena de advertência será aplicada ao feirante que infringir os incisos I ao
VIII do artigo 24 desta Lei.
§ 2°. O feirante que tiver sido advertido por três vezes no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias será, bem como incidir nas condutas contempladas nos incisos IX a XIV do
art. 24 desta Lei será punido com pena de suspensão pelo prazo de até 15 (quinze) dias e
não poderá concorrer ao Comitê da Feira por 02 (dois) anos.
§ 3°. A pena de cancelamento do alvará ocorrerá quando o feirante:
a) tiver sido suspenso por duas vezes, no período de 01 (um) ano, contado da

primeira suspensão;
b) deixar de comparecer à feira por 03 (três) vezes consecutivas ou 05 (cinco)
alternadas no decorrer de 01 (um) ano, sem motivo justificado, contado da data da
primeira ausência;
c) cometa ato considerado crime ou contravenção penal previsto na legislação

vigente;
§ 4°. A aplicação de qualquer sanção prevista nesta Lei deverá ser precedida de
regular processo administrativo que assegure ampla defesa ao feirante.
§ 5°. A aplicação de sanção não exime o infrator de sanar a irregularidade, podendo
o mesmo responder civil e penalmente pelos danos causados.
7.3 Em casos de risco eminente para a saúde pública o alvará do feirante poderá
ser suspenso, ficando impedido de participar da feira, até que a irregularidade seja sanada.
Parágrafo Único. Não sendo sanada a irregularidade no prazo estabelecido pelo
Comitê, será cancelado o alvará.
7.4 O feirante que tiver o seu alvará cancelado perderá a vaga e o direito de
comercialização em qualquer outro local de feira coordenada pelo Município e estará
impedido de participar de seleção para obtenção de espaço em feira livre pelo período de
03 (três) anos.
7.5 As infrações cometidas pelos feirantes prescreverão:
I – em 01 (um) ano, contado da data do fato, no caso de advertência;
II – em 02 (dois) anos, contados da data do fato, no caso de suspensão;
III – em 03 (três) anos, contados da data do fato, no caso de cancelamento do alvará.

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. A Comissão fará o julgamento e classificação das propostas, de acordo com:
8.1.1. Ficam estabelecidas as seguintes categorias de feirantes:
CATEGORIA A – Produtor Rural;
CATEGORIA B – Artesão;
CATEGORIA C – Vendedor de Produtos de Confeitaria e/ou Processados;
Parágrafo Único – Quando houver Boxes que não forem ocupados pela Categoria A –
Produtor Rural, ficam, portanto, disponível as vagas remanescentes para as demais
categorias até serem ocupadas as 12 vagas disponibilizadas.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. Às 09h01min, do dia 23 de outubro de 2016, em reunião pública, na sala da
Comissão de Licitação, na Rua Getúlio Vargas n.º 901, Centro, Renascença – PR, a
Comissão de Julgamento, especialmente designada para este fim procederá a abertura
do envelope de nº 01, distribuindo os para apreciação e análise recíproca dos
representantes das INTERESSADAS presentes, que os rubricarão, juntamente com os
demais membros da Comissão.
9.2. A Comissão avaliará primeiramente os documentos pertinentes à habilitação dos
INTERESSADOS, inabilitando automaticamente as INTERESSADAS cujas
propostas não observem as condições do item 4

9.3 Havendo a renúncia recursal, a Comissão Especial de Licitação analisará os
critérios de aceitação das propostas, com a abertura do envelope nº02, desclassificando
automaticamente as INTERESSADAS cujas propostas, que não observem as
condições deste Edital, classificando as propostas de acordo com os critérios da Lei
Municipal.
9.4 Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, a escolha será definida de
acordo com os critério de ranqueamento conforme 2.1
10. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
10.1. O resultado do presente certame será divulgado no órgão de Imprensa Oficial do
Município de Renascença.
11. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
12.1. Ficará impedido de impugnar os termos deste Edital de Chamamento Público,
perante a administração, o proponente que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes nº1 (habilitação).
12.2. A impugnação deverá ser entregue no setor de Licitações da Prefeitura Municipal
de Renascença, na Rua Getúlio Vargas n.º 901, Centro, Renascença – PR, dirigido a
Comissão de Licitação.
12.3. A Comissão Permanente de Licitação, após receber a impugnação instruirá o
processo e o encaminhara à decisão pela autoridade competente.
12.4. A decisão sobre a impugnação será divulgada na Imprensa Oficial do Município
e ao representante da INTERESSADA, indicado na proposta, através de e-mail ou
comunicação pessoal certificada no processo e, caso procedente a impugnação, o
Edital será retificado e republicado com a devolução do prazo original.
12. RECURSOS
12.1. Serão admitidos recursos observados os procedimentos delimitados pela Lei n°
8.666/93.
13. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONCESSÃO
13.1. Uma vez homologado o resultado do presente certame, observadas as condições
fixadas neste Edital, será confeccionado o termo de concessão e publicado o resultado
da classificação.
14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
14.1. O Município se reserva o direito de anular ou revogar este Edital de Chamamento
Público por ilegalidade ou conveniência administrativa, respectivamente, mediante
despacho fundamentado, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sem que às
INTERESSADAS caiba indenização de qualquer natureza.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O presente Edital de Chamamento Público e todos os seus Anexos, são
integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em
um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos
os efeitos.

15.2 A apresentação de proposta nesse certame leva ao entendimento de que a
INTERESSADA:
a. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, antes de
apresentá-la;
b. Conhece todas as especificações e condições de execução do objeto do Edital;
c. Considerou que os elementos deste Edital permitiram a elaboração de uma proposta
totalmente satisfatória.
15.3 A Comissão de Julgamento, no interesse da Administração, poderá relevar
omissões de natureza formal, desde que não reste infringido o princípio da vinculação
ao presente edital.
15.4. As normas disciplinadoras deste chamamento público serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam
o interesse da Administração.
15.5. A INTERESSADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste chamamento público,
sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação de quem o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, no cancelamento da doação, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
15.6. O foro competente para dirimir questões oriundas do presente certame ou da
doação dele resultante é o da Comarca de Marmeleiro - PR.

Renascença, 17 de outubro de 2016.

Lessir Canan Bortoli
Prefeito Municipal

ANEXO I – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº (XX/2016 - PMR)

(Nome da Empresa), neste ato representada por seu sócio-gerente/presidente/diretor
........................... credencia o Sr(a) ............................................, conferindo-lhe todos
os poderes gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o
Chamamento Público nº XX/2016 – PMR, especialmente os de rubricar toda a
documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações,
impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais e assinar atas na sessão.
(Local e Data)
_____________________________________
Assinatura do representante legal da licitante
_____________________________________
Nome do representante legal da licitante

ANEXO II MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO

A empresa, _______________, inscrita no CNPJ nº .........................., localizada na
Rua ....................., nº ...............CEP ...................., na cidade de .........................., vem
manifestar seu interesse em participar do processo de seleção de doador, referente ao
objeto do Chamamento Público no ........../2016, destinado à SELEÇÃO DE
INTERESSADOS PARA RECEBER EM CONCESSÃO BOX, NUM TOTAL DE 12
BOX, COM ÁREA ÚTIL DE 6,5 M², LOCALIZADOS NA PRAÇA IVALDINO
GOBBI, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, CONFORME LEI MUNICIPAL
Nº 1486 DE 11 DE MAIO DE 2016, comprometendo-me a cumprir com todas as
obrigações estabelecidas no referido edital.
Apresento, portanto, minha disponibilidade de participar da Feira Livre com os
seguintes produtos:

LOCAL/DATA

NOME/ASSINATURA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Que entre si fazem de um lado o Município de Renascença, Estado do Paraná, neste ato
representado pelo Sr. Lessir Canan Bortoli, portador da Cédula de Identidade - RG nº

....................... /PR e CPF/MF nº............................, Prefeito Municipal e de outro lado a
Empresa ............................................, CNPJ – nº ......................................, com sede à
....................................., nº ......................., Município de ...........................................,
Estado
....................................,
neste
ato
representada
pelo
Sr.
.............................................., portador da Cédula de Identidade - RG nº
....................................... e CPF/MF nº ........................................., aqui denominada
simplesmente de DOADOR, tendo certo e ajustado a contratação dos serviços adiante
especificados, Chamamento Público nº ___, que regerá pelas disposições da Lei nº
8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente ................
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DEVERES DO FEIRANTE
2.1. São direitos do feirante:
– receber o alvará de feirante com os itens de liberação obrigatória, nesta lei;
– receber junto com o alvará um exemplar desta lei;
– receber a licença sanitária quando comercializar alimentos, desde que
cumprida a legislação vigente;
IV
– caso sejam instituídas outras datas e locais para realização de feiras livres,
solicitar transferência do ponto de comercialização para outra feira, desde que não tenha
sofrido penalidades ou sanções, sujeitando-se à disponibilidade de vaga;
V
– votar e ser votado, quando houver eleições para o Comitê, desde que em dia
com as obrigações perante o Município;
VI
– comparecer às reuniões e assembleias do Comitê de Feira, opinando sobre
assuntos do seu interesse;
VII
– ausentar-se, por um prazo de até 30 (trinta) dias no máximo, depois de
decorridos 12 (doze) meses de atividade, mediante autorização do Comitê de Feira, sem
perder o direito ao espaço liberado pelo alvará;
VIII
– no caso de atestado médico por mais de 30 (trinta) dias e mediante
autorização do Comitê, o feirante poderá manter em funcionamento o seu espaço, por
intermédio de representante devidamente autorizado e previamente cadastrado no órgão
municipal competente.
§ 1°. Poderá ser concedida licença provisória por 03 (três) meses ao feirante logo
após aprovação, enquanto providencia sua documentação, desde que atendidos os
critérios estabelecidos em legislação específica.
§ 2°. A ausência do titular para os casos previstos no caput deste artigo poderá ser
suprida por membro da família maior de idade ou parceiro da produção, desde que
previamente cadastrados no órgão municipal competente, exceto para os casos previstos
no inciso IV e V deste artigo.
I
II
III

2.2. São deveres do Feirante:
– cumprir e fazer cumprir a presente lei;
– comparecer no local da feira nos dias e horários previamente estabelecidos,
mantendo em funcionamento seu Box;
III
– manter a ordem e o bom andamento dos trabalhos;
IV
– ter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença ao mês;
I
II

– justificar sua ausência ou de seu substituto em caso de doença, por atestado
médico, antes de completar 04 (quatro) faltas consecutivas;
VI
– obedecer ao horário de carga e descarga de veículos, o qual será definido
pelo Comitê da Feira;
VII
– votar periodicamente na eleição para a Comissão da Feira em que atua como
feirante;
VIII
– zelar pelo patrimônio público, evitando a permanência de lixo no local;
IX
– não fazer uso de bebidas alcoólicas e de produtos tóxicos no período de
funcionamento das Feiras;
X
– não fazer uso de equipamentos de exposição fora do padrão estabelecido pela
Comissão de Feira;
XI
– manter em sua barraca apenas os produtos constantes no alvará de licença e
aprovados pelo Comitê;
XII
– o feirante é responsável pela limpeza do seu Box e do local ao entorno do
mesmo;
XIII
– o feirante fica obrigado a colocar placas com preços explícitos e visíveis nas
mercadorias a serem vendidas;
XIV
– fica proibida a comercialização de produtos em qualquer ponto da cidade,
nos dias de funcionamento da feira, ressalvado, todavia, o caso de comerciante
estabelecido;
XV
– renovar o alvará anualmente;
XVI
– renovar a licença sanitária anualmente quando comercializar alimentos;
XVII
– afixar o alvará de feirante em local visível em seu Box;
XVIII
– comunicar o Comitê eventuais irregularidades ou transgressões a lei;
XIX
– atender ao público com cortesia e dentro dos padrões morais e de boa
conduta;
XX
– o titular feirante responde integralmente pelas ações, danos, transgressões
ou omissões efetuados por seu substituto legal no recinto da Feira;
XXI
– manter relacionamento amigável e dentro das normas de boa educação
com seus colegas feirantes e com o público em geral no recinto da Feira;
XXII
– vestir-se adequadamente e com asseio, obedecendo aos ditames de boa
higiene;
XXIII
– utilizar, rigorosamente, sua credencial durante o evento;
XXIV
– manter limpa a área onde se encontra instalado seu equipamento;
XXV
– observar, quando da comercialização de alimentos e hortifrutigranjeiros,
as normas higiênico-sanitárias estabelecidas na legislação em vigor.
V

CLÁUSULA TERCEIRA. DAS PENALIDADES E SANÇÕES
3.1 Constitui infração, a inobservância pelo feirante dos seguintes dispositivos:
I – vender produtos não previstos em seu alvará;
II – descarregar mercadorias fora do horário permitido;
III – colocar ou expor mercadoria fora do padrão estabelecido pelo Comitê;
IV – deixar de usar o uniforme nas atividades que envolvam a manipulação de

alimentos, produtos perecíveis e hortifrutigranjeiros;
V – deixar de observar o horário de funcionamento das feiras;
VI – utilizar jornais impressos e papéis usados ou quaisquer outros que contenham
substâncias químicas prejudiciais à saúde para embalagem de alimentos;
VII – prestar declarações que não correspondam à realidade ao agente fiscalizador;

VIII – deixar de zelar pela conservação e higiene da área em que está instalado seu
equipamento;
IX – desacatar servidores da Administração Pública no exercício de suas funções
ou em razão delas;
X – exercer atividade na feira em estado de embriaguez;
XI – vender gêneros alimentícios impróprios para o consumo, deteriorados, em
desatendimento com as normas da Vigilância Sanitária, com peso ou medida irreal, ou
ainda, manipular alimentos em desacordo com a legislação sanitária vigente.
XII – deixar de exibir a documentação exigida para o exercício de sua atividade
quando solicitada pela fiscalização;
XIII – exercer a atividade de feirante com alvará ou licença vencidos;
XIV – praticar jogos de azar no recinto das feiras;

3.2 Os feirantes que infringirem as normas constantes nesta Lei ficarão sujeitos às
seguintes penas a serem impostas pelo Comitê:
– advertência;
– suspensão;
– cancelamento de alvará;
§ 1°. A pena de advertência será aplicada ao feirante que infringir os incisos I ao
VIII do artigo 24 desta Lei.
§ 2°. O feirante que tiver sido advertido por três vezes no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias será, bem como incidir nas condutas contempladas nos incisos IX a XIV do
art. 24 desta Lei será punido com pena de suspensão pelo prazo de até 15 (quinze) dias e
não poderá concorrer ao Comitê da Feira por 02 (dois) anos.
§ 3°. A pena de cancelamento do alvará ocorrerá quando o feirante:
I
II
III

a) tiver sido suspenso por duas vezes, no período de 01 (um) ano, contado da primeira

suspensão;
b) deixar de comparecer à feira por 03 (três) vezes consecutivas ou 05 (cinco)
alternadas no decorrer de 01 (um) ano, sem motivo justificado, contado da data da
primeira ausência;
c) cometa ato considerado crime ou contravenção penal previsto na legislação
vigente;
§ 4°. A aplicação de qualquer sanção prevista nesta Lei deverá ser precedida de
regular processo administrativo que assegure ampla defesa ao feirante.
§ 5°. A aplicação de sanção não exime o infrator de sanar a irregularidade, podendo
o mesmo responder civil e penalmente pelos danos causados.
3.3 Em casos de risco eminente para a saúde pública o alvará do feirante poderá
ser suspenso, ficando impedido de participar da feira, até que a irregularidade seja sanada.
Parágrafo Único. Não sendo sanada a irregularidade no prazo estabelecido pelo
Comitê, será cancelado o alvará.
3.4 O feirante que tiver o seu alvará cancelado perderá a vaga e o direito de
comercialização em qualquer outro local de feira coordenada pelo Município e estará
impedido de participar de seleção para obtenção de espaço em feira livre pelo período de
03 (três) anos.

3.5 As infrações cometidas pelos feirantes prescreverão:
I
II
III

– em 01 (um) ano, contado da data do fato, no caso de advertência;
– em 02 (dois) anos, contados da data do fato, no caso de suspensão;
– em 03 (três) anos, contados da data do fato, no caso de cancelamento do alvará.

CLÁUSULA QUARTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
4.1 – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, podendo ser
prorrogada.
CLÁUSULA NONA – SUCESSÃO E FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes
assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias
iguais e rubricadas para todos os fins de direito.
Renascença, ...... de .................. de 2016.
_______________________________________
Prefeito Municipal
______________________________________
Patrocinador
Testemunhas:

