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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 

 

Processo Administrativo nº 4437/2022 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO/SELEÇÃO E PERMISSÃO DE 

USO TRANSITÓRIO DE ESPAÇO PÚBLICO E AUTORIZAÇÃO DE 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DURANTE O EVENTO “1ª FESTA DO CONILON” 

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Rodovia Gether Lopes de Farias, s/nº, Bairro Emilio 

Calegari - São Domingos do Norte/ES, inscrito no CNPJ n°36.350.312/0001-72, torna público o Edital de 

Chamamento Público, para ao credenciamento e seleção de pessoa fisica e  jurídica para autorização de exposição e 

exploração comercial aos interessados , durante o período do evento “ 1 ª  F E S T A  D O  C O N I L O N ”  a 

ser realizada em 12, 13 e 14 de Agosto de 2022, no Estádio Municipal, Sede do Município de São 

Domingos do Norte/ES, nas condições e exigências estabelecidas no presente instrumento. 

 

Os interessados deverão apresentar o envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 03 de 

AGOSTO de 2022, na Rodovia Gether Lopes de Farias, s/nº, Bairro Emilio Calegari - São Domingos 

do Norte/ES por ordem de inscrição. 

 

Este Edital é destinado apenas aos interessados do ramo pertinente, as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório 

 

Unidade Solicitante: Gabinete da Prefeita (GP). 

 
Regência: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 

Modalidade: Chamada Pública. 

 

Grupo de Trabalho: CPL – Comissão Permanente de Licitação - 

 

1 - OBJETO  

 

O presente termo de referência tem por objeto o Credenciamento de profissionais especializados 

no comércio de alimentação, bebidas e drinks, que tenham interesse à prestação de serviços nas 

“barracas” que serão instaladas na “1ª FESTA DO CONILON” de São Domingos do Norte, nos 

dias 12, 13 e 14 de agosto de 2022, no Município de São Domingos do Norte/ES.  

 

2 - DO PRAZO 

O prazo para credenciamento dos interessados será nos moldes do edital do procedimento, ficando os 

credenciados habilitados à disposição Do Gabinete da Prefeita  pelo período de 12 (doze) meses, contados 

da publicação do edital, podendo tal período ser alterado mediante conveniência/oportunidade da 

Administração, devidamente justificada, a ser apresentada em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 

término do prazo inicialmente previsto. 
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3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1. Serão disponibilizados:  

 

 

 

  3.2. O Município disponibilizará a infraestrutura das barracas: 

 15 coberturas montadas medindo 3m x 3m, com instalação elétrica, para a 

comercialização de comidas e bebidas não alcóolicas;  

 05 coberturas montadas medindo 6m x 6m, com instalação elétrica, para a 

modalidade de Bar e Restaurante; 

 02 coberturas montadas medindo 4m x 4m, com instalação elétrica, para a 

modalidade de Drinks.   

 

 

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. A inscrição implicará completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o proponente alegar qualquer 

espécie de desconhecimento; 

4.2. O credenciado deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área em tempo hábil para que 

esteja, até a data e hora prevista para o início do evento, apta para explorar o espaço de acordo com a 

legislação vigente, sob pena de revogação da permissão/licenciamento. 

4.3. Nos dias do evento, os credenciados e seus ajudantes terão acesso exclusivo ao espaço destinado às 

barracas para que estes possam utilizá-las, armazenar os produtos que serão comercializados bem como 

preparar o local, garantindo assim que, no mínimo, 01 (uma) hora antes do início do evento, tudo esteja 

em perfeito funcionamento. 

4.4. A exploração da área locada deverá ser feita exclusivamente pela pessoa credenciada. 

4.5. O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da execução da 

apresentação, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como encargos comerciais, 

financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para Administração Pública. 

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES: 

01 05 Barraca para Bar e Restaurante (6x6) 

02 02 Barraca para Drinks (4x4) 

03 03 Barraca para Cachorro – Quente (3x3) 

04 04 Barraca para Comercialização de alimentos em geral (caldo, 

torta, feijão tropeiro e etc) (3x3) 

05 02 Barraca para Espetinho (3x3) 

06 01 Barraca para Churros e Crepe (3x3) 

07 02 Barraca para Pastel (3x3) 

08 01 Barraca para Lanche (3x3) 

09 01 Barraca para Batata (3x3) 

10 01 Barraca para Sorvete (3x3) 
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4.6. Os casos omissos no presente edital (serão tratados individualmente em instrumento público) serão 

resolvidos pela Comissão de Licitação do Município de São Domingos do Norte, observando os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;  

4.7. Ficam os selecionados e habilitados sujeitos às sanções administrativas, cíveis, e penais cabíveis caso 

apresentem qualquer declaração ou documento falso; 

4.8. Para acompanhamento dos credenciados habilitados, o Gabinete da Prefeita poderá realizar, a 

qualquer momento, visitas técnicas. 

4.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de São Domingos do Norte/ES. 

 

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas, que preencherem as condições constantes do 

Edital.  

5.2. O proponente deverá ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado. 

5.3. Não poderão participar do presente credenciamento, pessoas físicas:  

5.3.1. Que estejam em insolvência civil;  

5.3.2. Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de 

contratar com o Município de São Domingos do Norte, durante o prazo da sanção 

aplicada;  

5.3.3. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração 

indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação;  

5.3.4. Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção 

prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei. 

5.4. Não poderão participar do presente credenciamento, pessoas jurídicas:  

5.4.1. Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

5.4.2. Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de 

contratar com o Município de São Domingos do Norte/ES, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

5.4.3. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração 

indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

5.4.4. Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a administração direta 

e indireta do Município de São Domingos do Norte/ES, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

5.4.5. Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção 

prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 

5.4.6. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta Convocação; 

5.4.7. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

5.4.8. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
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tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

5.4.9. Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

5.4.10. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da 

organização da sociedade civil que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades 

cabíveis. 

6 - DAS INSCRIÇÕES 

6.1. Para fins de credenciamento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

6.1.1. Para as credenciadas pessoas físicas:  

a) Cópia de cédula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, CNDT, Insolvência);  

c) Comprovante de residência, com data de emissão no máximo de 90 (noventa) dias;  

6.1.2. Para credenciadas pessoas jurídicas:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Cópia do cartão de CNPJ da empresa; 

c) Cópia do MEI; 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

g) Certidões negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, CNDT, Falência 

e Concordata); 

h) Certidão negativa perante a Fazenda Pública Municipal; 

i) Documentos pessoais do representante legal do licitante (RG, CPF).  

6.2. O interessado poderá credenciar representantes, para participarem das sessões e atuarem em todas 

as fases do certame, rubricando documentos, assinando as atas, manifestando-se por escrito ou 

oralmente, interpondo e desistindo de recursos e, ainda, praticando quaisquer outros atos pertinentes. 

6.3. Para o credenciamento deverá ser apresentada uma Procuração por instrumento público ou 

particular com firma reconhecida do outorgante, na qual constem poderes específicos para interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

6.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no 

presente certame. Configurada tal situação, serão desconsideradas as procurações e/ou 

credenciamentos outorgados por todos os licitantes, permanecendo eles sem representantes 

regularmente constituídos para aquele ato. 

6.5. O proponente poderá concorrer somente à 01 (um) espaço público (barraca); 

6.6. A falsificação de qualquer fato declarado e/ou documento importa no indeferimento da inscrição 

em qualquer fase do processo de credenciamento, mesmo após eventual habilitação à subvenção ou sua 

efetiva concessão, gerando, neste último caso, a obrigação de devolver ao Gabinete da Prefeita todos 

os valores corrigidos, sem prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, previstas 

em lei. 
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7 - DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A Sessão de Sorteio para a seleção dos credenciados, acontecerá em dia e no horário estabelecido 

previamente em Edital, podendo por critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação 

concedida a tolerância de até 05 (cinco) minutos para o início da Sessão, sendo realizada no Setor de 

Licitação, localizada à Rodovia Gether Lopes de Faria, Bairro Emílio Callegari, S/N, São Domingos 

do Norte/ES, telefone: (27) 3742-0200; 

7.2. Será iniciada a Sessão com a leitura e exibida em projeção a Lista Nominal dos Inscritos para cada 

uma das modalidades prevista neste e anotada a presença do candidato inscrito; 

7.3. Ao final da leitura da Lista Nominal de Inscritos, os candidatos que não responderam a Primeira 

Chamada serão novamente chamados em Segunda Chamada com intervalo máximo de 10 (dez) 

minutos entre um chamado e outro. 

7.4. Confirmada a ausência do candidato inscrito em Sessão será o nome deste excluído 

automaticamente da Lista para todos os fins;  

7.5. Será admitida a participação de procuradores durante todo o sorteio, desde que devidamente 

munidos de instrumento de mandato devidamente assinado para tal fim e apresentação de cópia do RG 

do interessado, bem como de documento oficial com foto do procurador; 

7.6. A análise dos documentos será realizada do dia do credenciamento, no Departamento de Licitação 

e Contratos, pela Comissão Permanente de Licitação, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de 

São Domingos do Norte, à Rodovia Gether Lopes de Faria, Bairro Emílio Callegari, S/N, São 

Domingos do Norte/ES, telefone: (27) 3742-0200; 

7.7. Contra a habilitação e as decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso dirigido 

ao Departamento de Licitação e Contratos, que deverá ser protocolizado em até 02 (dois) dias úteis, a 

contar da publicação do resultado;  

7.8. O recurso apresentado será devidamente respondido em até 02 (dois) dias úteis depois de findado 

o prazo previsto neste edital;  

7.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer tempo, a exibição dos 

documentos originais do edital. 

8- DOS PRAZOS 

8.1. Esse Edital se rege pelos seguintes prazos: 

 

a) entrega das documentações de inscrição (credenciamento) no protocolo da prefeitura : até às 

08:00 horas do dia 03 de Agosto de  2022; 

b) o sorteio será realizado,  no dia posterior ao credenciamento ás 09:00 do dia 04 de Agosto 2022. 

c) Impugnação do edital conforme legislação aplicável; 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INTERESSADA 

9.1. Obedecer às orientações do Município quanto ao comércio de bebidas e alimentos, layout das barracas 

ou quaisquer outras peculiaridades que se apresentarem no planejamento do evento. 

9.2. Ao Credenciado será permitida a divulgação de marca própria em sua barraca. 

9.3. Cumprir todas as determinações publicadas por decretos municipais relacionadas ao controle da 

pandemia de Covid-19. 
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9.4. Manter durante a exploração da área que lhe foi credenciada, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas. 

9.5. Zelar pela área objeto do credenciamento e comunicar de imediato, à Administração a sua utilização 

indevida por terceiros. 

9.6. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem assim por danos 

ou prejuízos causados a terceiros e à Administração Pública; 

9.7. Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento, a ser indicado, sem prévia e 

expressa autorização da Administração Pública; 

9.8. Respeitar a legislação pertinente.  

9.9. Se pessoa jurídica, informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, controle acionário, 

Diretoria, contrato ou estatuto, enviando, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de registro 

da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas. 

9.10. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não participação do 

evento. 

9.11. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao Gabinete da Prefeita e a terceiros a ela 

vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência 

praticadas pelo licitante e/ou seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à 

Contratada o direito de regresso. 

9.12. Fazer cumprir as normas sanitárias, disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos 

serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização do Município, fazendo prova de 

recolhimentos devidos. 

 

9.13. Ao credenciado:  

a) É permitido usar apenas copos descartáveis; 

b) É proibido liberar aos consumidores, bebidas em garrafas ; 

c) O obrigatório que o Churrasco e o Crepe sejam servidos em pratos descartáveis ou com as pontas 

dos espetinhos cortadas, conforme orientação.  

d) É obrigatório manter lixeiras visíveis e próximas às barracas; 

e) É obrigatório uso de aventais e touca para o atendimento;  

f) É obrigatório uso de extintores de incêndio dentro das barracas;  

g) É obrigatório que cada barraca tenha sua própria lixeira. Os consumidores deverão ser orientados 

a jogarem o lixo nas lixeiras;  

h)  É obrigatório que as barracas estejam iluminadas;  

i) É proibida a utilização de cilindros de GLP sem válvula. 

10 – DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

10.1. O(s) Proponente(s) Classificado(s) será(ao) contatado(s) pela Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Norte/ES para confirmação de dados e formalização do instrumento a ser firmado entre as 

partes. 

10.2. O(s) Proponente(s) ou seu(sua) Representante Legal deverá(ao) comparecer pessoalmente à 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES para assinar o respectivo Termo de Autorização. 

10.3. Caso o(s) Proponente(s) Classificado(s) não se apresente para o ato da assinatura do contrato o 

Termo ou recuse-se a assiná-lo, o município poderá fazer outro sorteio, dando oportunidade para outros, 
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para assiná-lo nas mesmas condições, e serão convocados, para celebrar o Termo de Autorização. 

 

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição implicará completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o proponente alegar qualquer 

espécie de desconhecimento; 

11.2. O credenciado deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área em tempo hábil para que 

esteja, até a data e hora prevista para o início do evento, apta para explorar o espaço de acordo com a 

legislação vigente, sob pena de revogação da permissão/licenciamento. 

11.3. Nos dias do evento, os credenciados e seus ajudantes terão acesso exclusivo ao espaço destinado às 

barracas para que estes possam utilizá-las, armazenar os produtos que serão comercializados bem como 

preparar o local, garantindo assim que, no mínimo, 01 (uma) hora antes do início do evento, tudo esteja 

em perfeito funcionamento. 

11.4. A exploração da área locada deverá ser feita exclusivamente pela pessoa credenciada. 

11.5. O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da execução da 

apresentação, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como encargos comerciais, 

financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para Administração Pública. 

11.6. Os casos omissos no presente edital (serão tratados individualmente em instrumento público) serão 

resolvidos pela Comissão de Licitação do Município de São Domingos do Norte, observando os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;  

11.7. Ficam os selecionados e habilitados sujeitos às sanções administrativas, cíveis, e penais cabíveis 

caso apresentem qualquer declaração ou documento falso; 

11.8. Para acompanhamento dos credenciados habilitados, o Gabinete da Prefeita poderá realizar, a 

qualquer momento, visitas técnicas. 

11.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de São Domingos do Norte/ES. 

11.10. Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 

- Anexo I – Termo de Referência; 

- Anexo II – Modelo de Declaração de inexistência de utilização de mão de obra infantil; 

- Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal; 

- Anexo IV – Declaração de cessão de imagem e som; 

- Anexo V - Requerimento de Credenciamento conforme o modelo do Anexo (Anexo V) 

- Anexo VI – Minuta do Termo de Autorização de Uso; 

 

São Domingos do Norte/ES, 18 de Julho de 2022. 

 

 

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI 

Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações (CPL) 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO ÓRGÃO REQUISITANTE 

1.1 Gabinete da Prefeita (GP) 

 

2. DO OBJETO 

2.1 O presente termo de referência tem por objeto o Credenciamento de profissionais 

especializados no comércio de alimentação, bebidas e drinks, que tenham interesse à 

prestação de serviços nas “barracas” que serão instaladas na “1ª FESTA DO CONILON” 

de São Domingos do Norte, nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2022, no Município de São 

Domingos do Norte/ES.  

2.2  Serão disponibilizados:  

2.3 O Município disponibilizará a infraestrutura das barracas: 

 15 coberturas montadas medindo 3m x 3m, com instalação elétrica, para a 

comercialização de comidas e bebidas não alcóolicas;  

 05 coberturas montadas medindo 6m x 6m, com instalação elétrica, para a 

modalidade de Bar e Restaurante; 

 02 coberturas montadas medindo 4m x 4m, com instalação elétrica, para a 

modalidade de Drinks.   

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES: 

01 05 Barraca para Bar e Restaurante (6x6) 

02 02 Barraca para Drinks (4x) 

03 03 Barraca para Cachorro – Quente (3x3) 

04 04 Barraca para Comercialização de alimentos em 

geral (caldo, torta, feijão tropeiro e etc) (3x3) 

05 02 Barraca para Espetinho (3x3) 

06 01 Barraca para Churros e Crepe (3x3) 

07 02 Barraca para Pastel (3x3) 

08 01 Barraca para Lanche (3x3) 

09 01 Barraca para Batata (3x3) 

10 01 Barraca para Sorvete (3x3) 
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3. DA JUSTIFICATIVA  

3.1 O Gabinete da Prefeita do Munícipio de São Domingos do Norte/ES, solicita a 

abertura de procedimento para credenciamento de profissionais especializados no 

comércio de barracas de alimentação, bebidas e drinks, sendo pessoas físicas ou 

jurídicas, interessadas em participar da “1ª FESTA DO CONILON”, nos dias 12, 13 

e 14 de agosto de 2022, no Município de São Domingos do Norte/ES. 

3.2 O presente credenciamento se faz necessário para a execução dos serviços descritos 

no presente termo de referência, com as quantidades e especificações nele definidas.  

 

4. DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do credenciamento quaisquer interessados, representado por 

pessoa física ou jurídica, desde que atendam aos requisitos e condições deste termo 

e do edital de credenciamento e seus anexos. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

5.1 Para fins de credenciamento, os interessados deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

5.1.1 Para as credenciadas pessoas físicas:  

d) Cópia de cédula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

e) Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, CNDT, 

Insolvência);  

f) Comprovante de residência, com data de emissão no máximo de 90 

(noventa) dias;  

5.1.2 Para credenciadas pessoas jurídicas:  

j) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

k) Cópia do cartão de CNPJ da empresa; 

l) Cópia do MEI; 

m) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de 

seus administradores; 

n) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

o) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

p) Certidões negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, 

CNDT, Falência e Concordata); 

q) Certidão negativa perante a Fazenda Pública Municipal; 

r) Documentos pessoais do representante legal do licitante (RG, CPF).  

5.2 O interessado poderá credenciar representantes, para participarem das sessões e 

atuarem em todas as fases do certame, rubricando documentos, assinando as atas, 
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manifestando-se por escrito ou oralmente, interpondo e desistindo de recursos e, 

ainda, praticando quaisquer outros atos pertinentes. 

5.3 Para o credenciamento deverá ser apresentada uma Procuração por instrumento 

público ou particular com firma reconhecida do outorgante, na qual constem poderes 

específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

5.4 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 

licitante no presente certame. Configurada tal situação, serão desconsideradas as 

procurações e/ou credenciamentos outorgados por todos os licitantes, 

permanecendo eles sem representantes regularmente constituídos para aquele ato. 

5.5 O proponente poderá concorrer somente à 01 (um) espaço público (barraca); 

5.6 A falsificação de qualquer fato declarado e/ou documento importa no indeferimento 

da inscrição em qualquer fase do processo de credenciamento, mesmo após eventual 

habilitação à subvenção ou sua efetiva concessão, gerando, neste último caso, a 

obrigação de devolver ao Gabinete da Prefeita todos os valores corrigidos, sem 

prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, previstas em lei. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas, que preencherem as condições 

constantes do Edital.  

6.2 O proponente deverá ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado. 

6.3 Não poderão participar do presente credenciamento, pessoas físicas:  

6.3.1 Que estejam em insolvência civil;  

6.3.2 Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas 

de contratar com o Município de São Domingos do Norte, durante o prazo 

da sanção aplicada;  

6.3.3 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da 

administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;  

6.3.4 Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada 

a exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei. 

6.4 Não poderão participar do presente credenciamento, pessoas jurídicas:  

6.4.1 Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

6.4.2 Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas 

de contratar com o Município de São Domingos do Norte/ES, durante o prazo 

da sanção aplicada; 

6.4.3 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da 

administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

6.4.4 Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a 

administração direta e indireta do Município de São Domingos do Norte/ES, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

6.4.5 Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada 

a exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 
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6.4.6 Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta Convocação; 

6.4.7 Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

6.4.8 Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

6.4.9 Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

6.4.10  A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade 

da organização da sociedade civil que, pelo descumprimento, se sujeita às 

penalidades cabíveis. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

7.1 Os documentos solicitados deverão ser entregues somente na unidade estipulada no 

Edital; 

7.2 O credenciamento não implica em vínculo empregatício, nem exclusividade de 

colaboração entre o Município e o Credenciado; 

7.3 O ônus e obrigações advindos da contratação de colaboradores para execução do 

objeto deste Termo de Referência, em hipótese alguma, poderão ser transferidos 

para o Município; 

7.4 As despesas com aquisição e/ou manutenção de equipamentos necessários à 

realização dos serviços são de responsabilidade do Credenciado; 

7.5 O Credenciado não poderá cobrar deste gabinete pelos serviços não realizados, por 

profissional empregado ou preposto, em razão dos serviços previstos neste Termo; 

7.6 Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais 

habilitados e devidamente cadastrados na unidade solicitante na forma prescrita por 

estes; 

7.7 As proponentes se responsabilizarão com todas as despesas de compra das 

mercadorias, equipamentos de confecção dos produtos, incluindo a mão de obra, 

materiais e as demais que se fizerem necessárias, ficando a Prefeitura isenta de 

quaisquer despesas de natureza tributária, trabalhista ou previdenciária; 

7.8 Os espaços comercializarão conforme a categoria em que se credenciou; 

7.9 Os candidatos ao credenciamento poderão concorrer somente à 01 (um) espaço 

público (barraca); 

7.10 O credenciamento não gera direito à contratação, ficando esta, condicionada à 

definição da programação da “1ª FESTA DO CONILON”, bem como a previsão 

orçamentária; 

7.11 É expressamente vedado ao credenciado:  

7.11.1 Cobrar qualquer valor pela participação de beneficiários;  

7.12 Promover ações ou materiais comprovadamente vinculados a práticas de desrespeito 

às mulheres, às crianças, aos jovens, aos idosos, à população negra, aos povos 

indígenas ou outros povos e comunidades tradicionais, à população de baixa renda, 

às pessoas com deficiência, à ideologia de gênero, ou à outras formas de 

preconceitos semelhantes. 

2.4 As credenciadas deverão estar dispostas a cumprir o horário de abertura para o 

público determinado pelo Gabinete da Prefeita, sendo este indicado em até 72h 

anteriormente ao evento. 
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8. DO INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

8.1 Serão indeferidas as inscrições:  

10.1.2  Que não apresentarem as documentações referentes às inscrições e seus 

respectivos anexos; 

10.1.3 Que apresentarem documentos com marcas de rasuras ou que estejam com a 

validade vencida. 

 

9. DO PROCEDIMENTO DE SORTEIO, ANÁLISE E JULGAMENTO DOS 

INSCRITOS 

9.1 A Sessão de Sorteio para a seleção dos credenciados, acontecerá em dia e no horário 

estabelecido previamente em Edital, podendo por critério exclusivo da Comissão 

Permanente de Licitação concedida a tolerância de até 05 (cinco) minutos para o 

início da Sessão, sendo realizada no Setor de Licitação, localizada à Rodovia Gether 

Lopes de Faria, Bairro Emílio Callegari, S/N, São Domingos do Norte/ES, telefone: 

(27) 3742-0200; 

9.2 Será iniciada a Sessão com a leitura e exibida em projeção a Lista Nominal dos 

Inscritos para cada uma das modalidades prevista neste e anotada a presença do 

candidato inscrito; 

9.3 Ao final da leitura da Lista Nominal de Inscritos, os candidatos que não 

responderam a Primeira Chamada serão novamente chamados em Segunda 

Chamada com intervalo máximo de 10 (dez) minutos entre um chamado e outro. 

9.4 Confirmada a ausência do candidato inscrito em Sessão será o nome deste excluído 

automaticamente da Lista para todos os fins;  

9.5 Será admitida a participação de procuradores durante todo o sorteio, desde que 

devidamente munidos de instrumento de mandato devidamente assinado para tal 

fim e apresentação de cópia do RG do interessado, bem como de documento oficial 

com foto do procurador; 

9.6 A análise dos documentos será realizada após o sorteio, no Departamento de 

Licitação e Contratos, pela Comissão Permanente de Licitação, localizado na Sede 

da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, à Rodovia Gether Lopes de 

Faria, Bairro Emílio Callegari, S/N, São Domingos do Norte/ES, telefone: (27) 

3742-0200; 

9.7 Contra a habilitação e as decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá 

recurso dirigido ao Departamento de Licitação e Contratos, que deverá ser 

protocolizado em até 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do resultado;  

9.8 O recurso apresentado será devidamente respondido em até 02 (dois) dias úteis 

depois de findado o prazo previsto neste edital;  

9.9 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer tempo, a exibição 

dos documentos originais do edital. 
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10.  DOS CREDENCIADOS  

10.1 Os credenciados autorizam, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem e 

trabalhos de mídia, bem como em materiais de divulgação a serem produzidos, tais 

como folders, folhetos, cartazes, etc. 

 

11.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 A CONTRATADA, nos termos do art. 72 da Lei no 8.666/93, não poderá subcontratar a 

execução do objeto deste Termo de Referência. 

 

12.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

12.1 Fiscalizar a execução do Credenciamento, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da Credenciada pelo perfeito cumprimento das obrigações 

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 

irregularidades constatadas. 

12.2 Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações do Termo de Referência. 

12.3 Notificar a Credenciada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do 

objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

12.4 Designar servidor com competência necessária para promover a fiscalização da 

execução do objeto deste Termo de Referência, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, assim como prazo de execução. 

 

13.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADO 

13.1 Obedecer às orientações do Município quanto ao comércio de bebidas e alimentos, 

layout das barracas ou quaisquer outras peculiaridades que se apresentarem no 

planejamento do evento. 

13.2 Ao Credenciado será permitida a divulgação de marca própria em sua barraca. 

13.3 Cumprir todas as determinações publicadas por decretos municipais relacionadas ao 

controle da pandemia de Covid-19. 

13.4 Manter durante a exploração da área que lhe foi credenciada, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas. 

13.5 Zelar pela área objeto do credenciamento e comunicar de imediato, à Administração a 

sua utilização indevida por terceiros. 

13.6 Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem 

assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à Administração Pública; 

13.7 Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento, a ser indicado, sem 

prévia e expressa autorização da Administração Pública; 

13.8 Respeitar a legislação pertinente.  

13.9 Se pessoa jurídica, informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, 

controle acionário, Diretoria, contrato ou estatuto, enviando, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão 

da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
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13.10 Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não 

participação do evento. 

13.11 Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao Gabinete da Prefeita e a 

terceiros a ela vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 

imperícia ou imprudência praticadas pelo licitante e/ou seus empregados, profissionais 

ou prepostos, ficando assegurado à Contratada o direito de regresso. 

13.12 Fazer cumprir as normas sanitárias, disciplinares e de segurança, exigências das leis 

trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados 

envolvidos na execução dos serviços, inclusive as determinações emanadas da 

fiscalização do Município, fazendo prova de recolhimentos devidos. 

13.13 Ao credenciado:  

j) É permitido usar apenas copos descartáveis; 

k) É proibido liberar aos consumidores, bebidas em garrafas; 

l) O obrigatório que o Churrasco e o Crepe sejam servidos em pratos descartáveis 

ou com as pontas dos espetinhos cortadas, conforme orientação.  

m) É obrigatório manter lixeiras visíveis e próximas às barracas; 

n) É obrigatório uso de aventais e touca para o atendimento;  

o) É obrigatório uso de extintores de incêndio dentro das barracas;  

p) É obrigatório que cada barraca tenha sua própria lixeira. Os consumidores 

deverão ser orientados a jogarem o lixo nas lixeiras;  

q)  É obrigatório que as barracas estejam iluminadas;  

r)  É proibida a utilização de cilindros de GLP sem válvula. 

 

14.  DO PAGAMENTO DA TAXA POR OCUPAÇÃO 

14.1 Far-se-á o pagamento do preço público contra a prestação do serviço ou pelo uso de 

bem público e patrimonial, mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM) 

devidamente recolhido nas instituições financeiras conveniadas com o município 

14.2 Os candidatos sorteados receberão, mediante protocolo, o Documento de Arrecadação 

Municipal (DAM), emitido pelo Setor de Tributação, conforme a tabela a seguir:   

CATEGORIA VALOR 

Barraca para Drinks  R$ 3.000,00 

Barracas de Bar e Restaurante R$ 3.000,00 

Barracas para Churros e Crepes R$ 1.500,00 

Barracas para Espetinhos R$ 1.500,00 

Barracas para Cachorros - Quentes R$ 1.500,00 

Barracas para Lanches R$ 1.500,00 

Barracas para Comercialização de 

alimentos em gerais 

R$ 1.500,00 

Barracas para Batatas R$ 1.000,00 

Barracas para Pastéis R$ 1.000,00 

Barracas para Sorvetes R$ 800,00 

          

14.3 Não sendo confirmado o pagamento do DAM pelo permissionário, serão convocados 

os inscritos no cadastro de reserva, até que seja confirmado o pagamento. 

14.4 Em nenhuma hipótese valores pagos pela outorga serão restituídos, em espécie, ao 

titular sorteado que manifestar superveniente desinteresse pela permissão de uso do 
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espaço para comercialização de bens e serviços durante as festividades de que trata 

este Termo de Referência. 

14.5 Homologado o credenciamento, cada credenciado sorteado para a “1ª FESTA DO 

CONILON” de São Domingos do Norte, deverá efetuar o pagamento do DAM, 

identificado com CPF/CNPJ, em até 48 horas.  

14.6 Comprovado o pagamento nos termos do item anterior, o Gabinete da Prefeita, 

concederá o credenciamento, em caráter pessoal e intransferível, observada as 

condições inerentes ao comércio a ser exercido. 

14.7 Quando o Credenciado não assinar o termo de permissão/licenciamento no prazo 

previsto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento dos valores 

ofertados, a Administração poderá convocar os candidatos remanescentes para sorteio 

do ponto de barraca, e assiná-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado. 

 

15.  DA FISCALIZAÇÃO: 

15.1 A execução dos serviços será acompanhada pela servidora ZILDA FERREIRA 

BRESSANELLI, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/1993. 

15.2 A fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução das atividades em 

registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados, conforme Termo de Referência. 

 

16.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

16.1 O prazo para credenciamento dos interessados será nos moldes do edital do 

procedimento, ficando os credenciados habilitados à disposição Do Gabinete da 

Prefeita  pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação do edital, podendo 

tal período ser alterado mediante conveniência/oportunidade da Administração, 

devidamente justificada, a ser apresentada em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 

término do prazo inicialmente previsto. 

 

17.  DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 Os barraqueiros contemplados durante os eventos receberão cada um, uma barraca, 

devendo zelar pela integridade da barraca recebida, deixando-a no mesmo estado em 

que a recebeu. 

17.2 Entre os barraqueiros oficialmente credenciados, será sorteada a quantidade necessária 

para atender a cada evento, conforme suas demandas específicas. 

17.3 Será disponibilizada no Departamento de Licitações e Contratos e no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de São Domingos do Norte/ES, data, hora e local do sorteio 

das barracas, entre os barraqueiros credenciados, 30 (trinta) dias antes da realização do 

evento. 

17.4 O comerciante interessado, no ato do credenciamento, deverá apresentar Declaração 

de Experiência profissional, ficando sujeito às penas da lei por crime de falsidade 

ideológica, caso a sua declaração venha a não se comprovar como verdadeira. 

17.5 Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas, não sendo aceito ou recebido qualquer serviço com atraso, defeitos ou 
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imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo 

de Referência, cabendo ao credenciado efetuar as adequações necessárias 

IMEDIATAMENTE, sob pena de aplicação das sanções previstas. 

 

18.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 A inscrição implicará completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não 

poderá o proponente alegar qualquer espécie de desconhecimento; 

18.2 O credenciado deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área em tempo 

hábil para que esteja, até a data e hora prevista para o início do evento, apta para 

explorar o espaço de acordo com a legislação vigente, sob pena de revogação da 

permissão/licenciamento. 

18.3 Nos dias do evento, os credenciados e seus ajudantes terão acesso exclusivo ao espaço 

destinado às barracas para que estes possam utilizá-las, armazenar os produtos que 

serão comercializados bem como preparar o local, garantindo assim que, no mínimo, 

01 (uma) hora antes do início do evento, tudo esteja em perfeito funcionamento. 

18.4 A exploração da área locada deverá ser feita exclusivamente pela pessoa credenciada. 

18.5 O credenciado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da 

execução da apresentação, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como 

encargos comerciais, financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários resultantes de 

vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para Administração Pública. 

18.6 Os casos omissos no presente edital (serão tratados individualmente em instrumento 

público) serão resolvidos pela Comissão de Licitação do Município de São Domingos 

do Norte, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência;  

18.7 Ficam os selecionados e habilitados sujeitos às sanções administrativas, cíveis, e penais 

cabíveis caso apresentem qualquer declaração ou documento falso; 

18.8 Para acompanhamento dos credenciados habilitados, o Gabinete da Prefeita poderá 

realizar, a qualquer momento, visitas técnicas. 

18.9 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Edital será o da Comarca de São Domingos do Norte/ES. 

 

19.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

19.1 Este credenciamento não gerará ônus para o Município.  

 

 

São Domingos do Norte, 08 de julho de 2022. 

 

Assinatura do Solicitante Assinatura do Ordenador de Despesa 

Solicito aprovação do Termo de 

Referência nos termos da lei. 

 

 

CAROLINE PIZETTA ZENI 

Chefe de Gabinete Interina 

Aprovo o Termo de Referência nos termos da lei. 

 

 

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

INFANTIL 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o especifico fim de participar na Chamada Pública nº 003/2022, 

que (nome 

do Proponente) não utiliza ou se beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 

05 (cinco) anos pela utilização de mão de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as 

normas gerais de proteção ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano do curso ou 

anterior por infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menos de idade, nos termos do 

inc. V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 9.854/99, Decreto Federal nº 4.358/2002 e Decreto 

Municipal nº 1.766/2006 

 

 

Isso posto, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente. 

 

 

 

São Domingos do Norte/ES, aos XX dias do mês de XXXXXX de 2022 

 

 

 

Proponente:    

 

 

 

Representante Legal:    
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    ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE IMPEDIMENTO LEGAL 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o especifico fim de participar na Chamada Pública nº 

003/2022, que     

 

(nome do Proponente): 

 

 

a) não se encontra, suspensa temporariamente de contratar com a Prefeitura Municipal de 

XXXXXXXX; 

 

b) não se encontra, a qualquer título, sujeita a declaração de inidoneidade para contratar com o 

Poder Público; 

 

c) não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou deste edital, sujeita a qualquer outro fato 

ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação, ou a eventual contratação que deste 

procedimento possa decorrer. 

 

Isso posto, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente. 

 

 

 

São Domingos do Norte/ES, aos XX dias do mês de XXXXXX de 2022 

 

 

 

Proponente:    

 

 

 

Representante Legal:    
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE IMAGEM 

E SOM 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o especifico fim de participar na Chamada Pública nº 003/2022, 

que (Nome da Proponente) cede, a 

título gratuito, o uso de suas imagens e sons, para a divulgação institucional da Prefeitura Municipal de 

São Domingos do Norte em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas: outdoor, busdoor, folhetos em geral (encartes, mala, direta, catálogo 

etc); folder de apresentação; Anúncios em revistas e jornais em geral; homepage; cartazes; back-light; 

mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, rádio), dentre outros, por prazo indeterminado. 

 

 

Isso posto, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto firmo a presente. 

 

 

 

São Domingos do Norte/ES, aos XX dias do mês de XXXXXX de 2022 

 

 

 

 

Proponente:    

 

 

 

Representante Legal:    
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ANEXO V 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

A empresa  , inscrita no CNPJ sob o nº  , por intermédio 

de seu representante legal Sr.(a) , portador(a) do documento de identidade nº , inscrito(a) no 

CPF sob o nº  , vem solicitar seu           Credenciamento junto a Prefeitura 

Municipal de São Domingos do Norte/ES, com o fim de obter a permissão de uso transitório de espaço 

público e autorização de exposição e exploração comercial na “1ª FESTA DO CONILON” - a ser 

realizada em 12, 13 e 14 de Agosto de 2022, atendendo as necessidades do Gabinete da Prefeita, 

conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. 

 

LOTE REQUERIDO: 

 

OBS: Conforme descrito no Edital, cada proponente poderá fazer apenas 01 inscrição nesta 

Chamada Pública para credenciamento. 

 

 

 

São Domingos do Norte/ES, XXX de XXXXXXX de XXX 

 

 

Nome do representante legal da 

empresa: Empresa:  CNPJ nº     

 

 

Lote QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES: 

01 05 Barraca para Bar e Restaurante (6x6) 

02 02 Barraca para Drinks (4x) 

03 03 Barraca para Cachorro – Quente (3x3) 

04 04 Barraca para Comercialização de alimentos em geral (caldo, torta, 

feijão tropeiro e etc) (3x3) 

05 02 Barraca para Espetinho (3x3) 

06 01 Barraca para Churros e Crepe (3x3) 

07 02 Barraca para Pastel (3x3) 

08 01 Barraca para Lanche (3x3) 

09 01 Barraca para Batata (3x3) 

10 01 Barraca para Sorvete (3x3) 
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ANEXO VI 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº /2022  PROCESSO Nº 4437/2022 

 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES E A EMPRESA 

_______________________________, QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E  PRINCÍPIOS 

DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

003/2022, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 

21/06/1993, COM  AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS Nº 8.883 DE 08/06/1994 

E 9.648 DE 25/07/1998, DEMAIS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À ESPÉCIE E PELAS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rodovia Gether Lopes de Farias, s/nº, Bairro Emilio Calegari - São Domingos do 

Norte/ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 36.350.312/0001-72, neste ato 

representada pela Prefeita Municipal, Sra. ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, residente e domiciliada na Rua Goiânia, 44, Centro, São Domingos do Norte/ES, portadora do 

CPF no xxx.xxx.xxx-xx, Cl nº xxxxxxxxx xxx/XX, doravante denominado CONTRATANTE, e 

a EMPRESA , estabelecida   à   

Rua ,   CEP:   XXXXX,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   

nº 

  , e-mail: xxxxxxx, adiante chamada, simplesmente, AUTORIZADA, neste ato 

representada pelo Sr.(a) , brasileiro, portador da Carteira de 

Identidade 

nº e   do   CPF   nº ,   residente   e   domiciliado   à   
Rua 

  , resolvem celebrar o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 

USO Nº 

  /2022, o qual se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas 

alterações posteriores e pelas Cláusulas e Condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto o Credenciamento de profissionais especializados 

no comércio de alimentação, bebidas e drinks, que tenham interesse à prestação de serviços nas 

“barracas” que serão instaladas na “1ª FESTA DO CONILON” de São Domingos do Norte, nos dias 

12, 13 e 14 de agosto de 2022, no Município de São Domingos do Norte/ES.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o  Processo 
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nº 4437/2022, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-

se as partes em todos os seus termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. Far-se-á o pagamento do preço público contra a prestação do serviço ou pelo uso de bem público e 

patrimonial, mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM) devidamente recolhido nas 

instituições financeiras conveniadas com o município 

3.2. Os candidatos sorteados receberão, mediante protocolo, o Documento de Arrecadação Municipal 

(DAM), emitido pelo Setor de Tributação, conforme a tabela a seguir:   

CATEGORIA VALOR 

Barraca para Drinks  R$ 3.000,00 

Barracas de Bar e Restaurante R$ 3.000,00 

Barracas para Churros e Crepes R$ 1.500,00 

Barracas para Espetinhos R$ 1.500,00 

Barracas para Cachorros - Quentes R$ 1.500,00 

Barracas para Lanches R$ 1.500,00 

Barracas para Comercialização de 

alimentos em gerais 

R$ 1.500,00 

Barracas para Batatas R$ 1.000,00 

Barracas para Pastéis R$ 1.000,00 

Barracas para Sorvetes R$ 800,00 

          

3.3. Não sendo confirmado o pagamento do DAM no prazo máximo de 48 horas o candidato será 

desclassificado e serão convocados os inscritos no cadastro de reserva para um novo sorteio. 

3.4. Em nenhuma hipótese valores pagos pela outorga serão restituídos, em espécie, ao titular sorteado 

que manifestar superveniente desinteresse pela permissão de uso do espaço para comercialização de bens 

e serviços durante as festividades de que trata este Termo de Referência. 

3.5. Homologado o credenciamento, cada credenciado sorteado para a “1ª FESTA DO CONILON” de 

São Domingos do Norte, deverá efetuar o pagamento do DAM, identificado com CPF/CNPJ, em até 48 

horas.  

3.6. Comprovado o pagamento nos termos do item anterior, o Gabinete da Prefeita, concederá o 

credenciamento, em caráter pessoal e intransferível, observada as condições inerentes ao comércio a ser 

exercido. 

3.7. Quando o Credenciado não assinar o termo de permissão/licenciamento no prazo previsto, mediante 

a apresentação do comprovante de pagamento dos valores ofertados, a Administração poderá convocar 

os candidatos remanescentes para sorteio do ponto de barraca, e assiná-lo, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

4.1. A vigência do Termo de Autorização é exclusiva ao dia da realização do EVENTO, “1ª FESTA DO 

CONILON” - a ser realizada em 12, 13 e 14 de Agosto de 2022. 

4.2. O prazo para montagens dos stands verão ocorrer até o dia 11 de Agosto às 17h. UM DIA ANTES 

DA FESTA. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO: 

5.1. Fiscalizar a execução do Credenciamento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Credenciada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

5.2. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do 

Termo de Referência. 

5.3. Notificar a Credenciada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

5.4. Designar servidor com competência necessária para promover a fiscalização da execução do objeto 

deste Termo de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazo de execução. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADO 

6.1. Obedecer às orientações do Município quanto ao comércio de bebidas e alimentos, layout das barracas 

ou quaisquer outras peculiaridades que se apresentarem no planejamento do evento. 

6.2. Ao Credenciado será permitida a divulgação de marca própria em sua barraca. 

6.3. Cumprir todas as determinações publicadas por decretos municipais relacionadas ao controle da 

pandemia de Covid-19. 

6.4. Manter durante a exploração da área que lhe foi credenciada, compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas. 

6.5. Zelar pela área objeto do credenciamento e comunicar de imediato, à Administração a sua utilização 

indevida por terceiros. 

6.6. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem assim por danos 

ou prejuízos causados a terceiros e à Administração Pública; 

6.7. Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento, a ser indicado, sem prévia e 

expressa autorização da Administração Pública; 

6.8. Respeitar a legislação pertinente.  

6.9. Se pessoa jurídica, informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, controle acionário, 

Diretoria, contrato ou estatuto, enviando, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de registro 

da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas. 

6.10. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não participação do 

evento. 

6.11. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao Gabinete da Prefeita e a terceiros a ela 

vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência 

praticadas pelo licitante e/ou seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à 

Contratada o direito de regresso. 

6.12. Fazer cumprir as normas sanitárias, disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos 

serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização do Município, fazendo prova de 

recolhimentos devidos. 
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6.13. Ao credenciado:  

a) É permitido usar apenas copos descartáveis; 

b) É proibido liberar aos consumidores, bebidas em garrafas; 

c) O obrigatório que o Churrasco e o Crepe sejam servidos em pratos descartáveis ou com as pontas 

dos espetinhos cortadas, conforme orientação.  

d) É obrigatório manter lixeiras visíveis e próximas às barracas; 

e) É obrigatório uso de aventais e touca para o atendimento;  

f) É obrigatório uso de extintores de incêndio dentro das barracas;  

g) É obrigatório que cada barraca tenha sua própria lixeira. Os consumidores deverão ser orientados 

a jogarem o lixo nas lixeiras;  

h) É obrigatório que as barracas estejam iluminadas;  

i) É proibida a utilização de cilindros de GLP sem válvula. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A prestação dos serviços será acompanhada pela servidora Municipal ZILDA FERREIRA 

BRESSANELLI a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização; 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 

acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos deverão ser solicitadas ao superior imediato da 

PMSDN/ES, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

7.3. Fica designado(a) para FISCAL DO CONTRATO o Sr.(a) ZILDA FERREIRA BRESSANELLI. 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

8.1.  Aplica-se à execução deste Termo De Autorização, em especial aos casos omissos,  a lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Norte, do Estado do Espírito Santo, para 

dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

 

São Domingos do Norte/ES, XX de XXXXXX de 2022. 
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_________________________________  
ANA IZABEL 

MALACARNE DE 
OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 
CONCEDENTE 

  
XXXXXXXX 

AUTORIZADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

  
NOME: 
CPF: 

  
NOME: 
CPF: 

 

 

 

 


