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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE FEIRANTES PARA OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇOS NA FEIRA MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL DE AMÉRICO 

BRASILIENSE. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, Estado do São Paulo, TORNA 

PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que no período de 20 de fevereiro a 19 de 

março de 2018, estará procedendo o CREDENCIAMENTO, mediante CHAMAMENTO 

PÚBLICO, de pessoas físicas – produtores rurais - para ocupar, na forma de concessão de uso 

onerosa, os 26 (vinte e seis) estandes da Feira do Produtor Rural do Município, que funcionará 

no Município, junto à Praça Pietro Della Rovere, para ocupação temporária e venda de produtos 

diretamente ao consumidor, ficando limitado a 01 (um) estande por grupo familiar. 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Edital, CREDENCIAR produtores rurais, interessados na 

Concessão de Uso até 31 de dezembro de 2018, de 26 (vinte e seis) estandes da Feira do 

Produtor do Município, situada junto à Praça Pietro Della Rovere, nesta cidade, 

destinadas à ocupação temporária e venda de produtos diretamente ao consumidor. 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. As pessoas físicas – produtores rurais interessadas em se habilitar à Concessão de Uso 

de que trata este Edital deverão providenciar o seu credenciamento junto à Prefeitura 

Municipal de Américo Brasiliense, no Departamento de Desenvolvimento Econômico, 

sito à Rua Benedito Storani nº 661, Vila Cerqueira, nesta cidade, no período de 20 de 

fevereiro a 19 de março de 2018, das 8h30min às 16h00min, de segunda à sexta-feira, 

mediante o encaminhamento dos documentos e informações solicitados no item 2.2 

deste Edital e seus Anexos, em envelope lacrado, contendo os seguintes dizeres em sua 

parte externa: 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  

O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 – FEIRA DO PRODUTOR RURAL  

Proponente: Nome completo da pessoa interessada. 

2.2. No envelope de que trata o item 2.1. deste Edital deverão constar os seguintes 

documentos e informações:  

  a) Cópia dos documentos pessoais do candidato interessado e dos 

documentos do seu cônjuge:  

  I. Produtores Rurais: cédula de identidade, cartão do CPF, matrícula 

atualizada da terra ou contrato de compra e venda ou contrato de arrendamento, recibos 

de luz, certidão negativa municipal, comprovar através de declaração própria, de que os 

produtos são oriundos de seu domicílio, imóvel rural arrendado, preferencialmente do 

Município de Américo Brasiliense;  

  a) - Ficha de inscrição do candidato devidamente preenchida e assinada, 

contendo os dados pessoais e de seu cônjuge, ramo de atuação e/ou atividade 

desenvolvida, produtos a serem oferecidos na Feira e demais informações, conforme 

modelo - (ANEXO I);  

  c) Declaração de que conhece a Lei Municipal nº 979/1993 e de que deve 

permanentemente respeitar o que consta na mesma.(ANEXO II). 

  d) - Declaração de que tem ciência de que pode comercializar apenas 

produtos oriundos de produção própria. (ANEXO III).  

  e) - Declaração de que participará da construção do Regimento da Feira do 

Produtor e de que tem ciência de que deve rigorosamente respeitar o que nele constar - 

(ANEXO IV).  

  f) - Declaração de ciência de que deve recolher a taxa anual de ocupação 

do estande, à vista, no Departamento Municipal de desenvolvimento Econômico em até 

05 (cinco) dias úteis após a efetiva homologação do resultado oficial e de que deve 

apresentar cópia do comprovante no mesmo prazo no referido Departamento – (ANEXO 

V).  

3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  
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3.1. Os documentos e informações apresentadas pelas proponentes em conformidade com os 

itens 2.1. e 2.2. deste Edital serão analisados pela Comissão no dia 19 de março de 2018, 

às 16h, no Departamento de Desenvolvimento Econômico. 

3.2. Os candidatos interessados que não atenderem ao que consta no Chamamento Público 

deste Edital estarão automaticamente desclassificados.  

3.3. Caso houver número superior de candidatos inscritos a número de estandes disponíveis 

serão adotados os seguintes critérios para efeito de seleção e classificação, respeitados 

inicialmente o quantitativo de estandes por ordem de protocolo de requerimento e 

critérios exigidos para participação no Programa.  

b) Os demais serão considerados suplentes na sequência dos protocolos de 

requerimentos e serão chamados nesta ordem atendendo os demais requisitos 

estabelecidos neste chamamento público, em caso de desistência de um dos 

participantes;  

4. DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS HOMOLOGADOS 

4.1.  Os Produtores Rurais devem comprovar através de declaração própria de que os 

produtos são oriundos de seu domicílio, imóvel rural próprio ou arrendado. 

4.2. O feirante fica autorizado a expor e/ou vender apenas produtos oriundos de seu 

domicílio, imóvel rural próprio ou arrendado. 

4.3. Fica vedado ao feirante efetuar qualquer alteração na infraestrutura da estande;  

4.4. Fica proibida a sublocação de espaço, ficando automaticamente excluídos o sublocador e 

o sublocado, sem prejuízo ao que consta neste edital; 

4.5. Fica proibida a venda de produtos adquiridos de outros produtores ou estabelecimentos 

comerciais; 

4.6. Os produtos de origem animal e vegetal disponibilizados pelos feirantes deverão ser 

transportados apropriadamente e atender a condições higiênico-sanitárias, quanto à 

origem, sanidade e qualidade próprias para consumo humano, atendendo à legislação 

municipal, estadual e federal pertinentes, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 

qualidade e as consequências porventura originadas e comprovadas com a venda de seu 

produto no espaço;  
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4.7. Os candidatos homologados deverão arcar com toda e qualquer responsabilidade por 

encargos fiscais, sociais e trabalhistas e demais indenizações eventualmente devidas a 

particulares, decorrentes das atividades realizadas no bem público concedido e dos 

produtos oferecidos pelos feirantes aos consumidores;  

4.8. Estar quites com a fazenda pública municipal, estadual e federal e de débitos trabalhistas 

e comprovar o pagamento da taxa de ocupação anual do estande.  

4.9. É obrigatória a participação do produtor Rural no Curso de Qualificação Profissional 

oferecido pelo SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com o 

Sindicato Rural de Araraquara e a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

5.1. Coordenar o Edital de Chamamento Público;  

5.2. Disponibilizar o espaço próprio para a Feira do Produtor dentro das condições 

estabelecidas;  

5.3. Organizar o funcionamento da Feira do Produtor, através do Departamento Municipal de 

Desenvolvimento Econômico; 

5.4. Proceder semanalmente à limpeza do local em que funciona a Feira do Produtor;  

5.5. Solucionar demandas que surgirem.  

6. DO PRAZO DA CONCESSÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO  

6.1. A concessão de uso de que trata este edital será até o dia 31 de dezembro de 2018, 

prorrogável por 01 (um) ano civil, mediante recolhimento da taxa estabelecida na Lei 

municipal nº 979/1993 e alterações posteriores, caso não haja novos interessados na 

ocupação dos estandes/espaços físicos. Caso contrário, deverá ser atendida ao que consta 

na lei municipal. 

 I – Se não houver novos interessados inscritos oficialmente no dia 31 de dezembro de 

2018 para a ocupação de estande, o prazo da concessão fica automaticamente estendido 

até completar-se 01 (um) ano civil.  

6.2. Os candidatos selecionados terão o prazo de até 10 (dez) dias para assinar o respectivo 

termo de concessão, sob pena de perda do credenciamento.  
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6.3. Se, dentro do prazo, o candidato selecionado não assinar o termo de concessão, o 

Departamento Municipal de Desenvolvimento poderá, obedecida a ordem de 

classificação, convocar as remanescentes para, em igualdade de condições com as 

propostas anteriores, assinar o termo de concessão, e ainda, revogar o credenciamento do 

primeiro.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. A administração e a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos feirantes 

credenciados serão exercidas pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense; 

7.2. O Feirante que por iniciativa própria definir que não mais fará uso do espaço deverá 

comunicar oficialmente o Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico que 

poderá, nesse caso, repassar o espaço a outro Feirante interessado, desde que respeitadas 

as condições de ingresso.  

7.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

deste edital.  

7.4. Integram o presente Edital os seguintes anexos:  

 ANEXO I (Somente para Produtor Rural) – Modelo da ficha de inscrição dos candidatos;  

 ANEXO II - Declaração de que conhece a Lei Municipal nº 979/1993 e de que deve 

permanentemente respeitar o que consta na mesma;  

 ANEXO III – Declaração de que tem ciência de que pode comercializar apenas produtos 

oriundos de sua propriedade e de produção própria, preferencialmente do Município de 

Américo Brasiliense; 

 ANEXO IV - Declaração de que participará da construção do Regimento da Feira do 

Produtor e de que tem ciência de que deve rigorosamente respeitar o que nele constar; 

 ANEXO V - Declaração de que tem ciência de que deve recolher a taxa anual de 

ocupação do estande, à vista, no Departamento Municipal de Desenvolvimento 

Econômico em até 05 (cinco) dias úteis após a efetiva homologação do resultado oficial e 

de que deve apresentar cópia do comprovante no mesmo prazo no Departamento 

Municipal de Desenvolvimento Econômico. Fica eleito o Foro da Comarca de 

Araraquara para dirimir eventuais litígios decorrentes da aplicação deste Edital.  
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 Outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense-

SP, Setor de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

 

 

 

 

DIRCEU BRÁS PANO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 

  

Chamamento Público para Seleção de Feirantes para ocupação de espaços na Feira 

Municipal do Produtor de Américo Brasiliense.  

  

ANEXO I  - FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO  

 

(Somente para produtor rural)  

 Nome completo:  

CPF:                    CI:  

Cônjuge:  

CPF:       CI:  

Endereço:  

(  ) Proprietário  (  ) Arrendatário  (  ) Outro  

Ramo de atuação ou atividade desenvolvida:  

Produtos a serem oferecidos na Feira:  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 

  

Chamamento Público para Seleção de Feirantes para ocupação de espaços na Feira 

Municipal do Produtor de Américo Brasiliense.  

  

ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE A LEI MUNICIPAL Nº xxx/2018 E DE QUE 

TEM PLENO CONHECIMENTO E DOMÍNIO DA MESMA.     

  

D E C L A R A Ç Ã O  

  

 Declaramos, para os fins do Chamamento Público nº 00x/2018, de que temos 

conhecimento da Lei Municipal nº 979/1993, de que temos pleno conhecimento e 

domínio da mesma e de que devemos atender permanentemente ao que nela consta, 

enquanto feirante na Feira Municipal do Produtor.  

  

 Américo Brasiliense, ___ de ________ de 2018.  

  

  

    __________________                                   ____________________  

      Assinatura do titular                                      Assinatura do(a) cônjuge  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 

  

Chamamento Público para Seleção de Feirantes para ocupação de espaços na Feira 

Municipal do Produtor de Américo Brasiliense.  

  

ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE QUE TEM CIÊNCIA DE QUE PODE COMERCIALIZAR 

APENAS PRODUTOS ORIUNDOS DE SUA PROPRIEDADE E DE PRODUÇÃO 

PRÓPRIA. 

  

D E C L A R A Ç Ã O  

  

 Declaramos, para os fins do Chamamento Público nº 00X/2018, de que temos ciência de 

que podemos comercializar apenas produtos oriundos de nossa propriedade e de 

produção própria, na Feira Municipal do Produtor.   

  

Américo Brasiliense, ___ de ________ de 2018. 

  

  

    __________________                                   ____________________  

      Assinatura do titular                                     Assinatura do(a) cônjuge  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 

  

Chamamento Público para Seleção de Feirantes para ocupação de espaços na Feira 

Municipal do Produtor de Américo Brasiliense.  

  

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE PARTICIPARÁ DA CONSTRUÇÃO DO REGIMENTO DA 

FEIRA DO PRODUTOR E DE QUE TEM CIÊNCIA DE QUE DEVE RESPEITAR 

RIGOROSAMENTE O QUE NELE CONSTAR.     

  

D E C L A R A Ç Ã O  

  

 Declaramos, para os fins do Chamamento Público nº 00x/2018, de que participaremos da 

construção do regimento da Feira Municipal do Produtor e de que temos ciência de que 

devemos respeitar rigorosamente o que nele constar.    

  

Américo Brasiliense, ___ de ________ de 2018. 

  

  

    __________________                                   ____________________  

      Assinatura do titular                                      Assinatura do(a) cônjuge  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2018 

  

Chamamento Público para Seleção de Feirantes para ocupação de espaços na Feira 

Municipal do Produtor de Américo Brasiliense.  

  

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE QUE TEM CIENCIA DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESTANDE.     

  

D E C L A R A Ç Ã O  

  

  Declaramos, para os fins do Chamamento Público nº 0003/2018, de que temos ciência da 

que devemos recolher a taxa anual de ocupação do estande, à vista, no Departamento 

Municipal de Desenvolvimento Econômico em até 05 (cinco) dias úteis após a efetiva 

homologação do resultado oficial e de que devemos apresentar cópia do comprovante no 

mesmo prazo no Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

 

Américo Brasiliense, ___ de ________ de 2018. 

  

  

    __________________                                   ____________________  

      Assinatura do titular                                      Assinatura do(a) cônjuge  

 

 


