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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2019 PARA O CREDENCIAMENTO DE 
EMPREENDEDORES E EMPRESÁRIOS, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO FESTIVAL DE OFERTAS QUE OCORRERÁ 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, PARA A VENDA E 
PUBLICIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIVERSIFICADOS. 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, Estado do São Paulo, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a partir da publicação deste edital, estará 
procedendo ao CREDENCIAMENTO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO, de pessoas 
físicas e jurídicas que desejarem obter um espaço coberto com tendas e decoração, na condição 
de parceiros do Projeto Festival de Ofertas - para ocupar, na forma de concessão de uso onerosa, 
o espaço do Festival no Município, bem como o espaço anexo, que abrigará os pequenos 
negócios e produtos artesanais, em frente à antiga Estação Ferroviária, nos dias 8,9 e 10 de 
novembro de 2019, para ocupação temporária, divulgação e vendas dos seus produtos e serviços.  

1.DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto deste Edital, CREDENCIAR pessoas físicas e jurídicas elencados no 
parágrafo primeiro, para comporem o Festival de Ofertas, que acontecerá na Rua Ribeiro de 
Barros em frente à antiga Estação Ferroviária, nesta cidade, destinadas à ocupação temporária 
para a venda de produtos e serviços diversificados, diretamente ao consumidor.  

2. DO CREDENCIAMENTO  

2.1. As pessoas físicas ou jurídicas interessados em se habilitar à concessão de uso onerosa de 
que trata este Edital, deverão providenciar das 8h30min às 16h00min, de segunda à sexta-feira, 
mediante a apresentação dos documentos e informações solicitados no item 2.2 deste Edital e 
seus Anexos: o seu credenciamento no Departamento Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, sito à Rua Benedito Storani nº 661, Vila Cerqueira, nesta cidade,  

2.2. Documentos pessoais originais do candidato interessado, se pessoa física; documentos 
originais do candidato interessado e da empresa que representa se pessoa jurídica. 

a) Comerciantes de Produtos Artesanais: cédula de identidade, cartão do CPF, carteirinha da 
SUTACO (Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades) e ou documento 
equivalente que comprove o reconhecimento  do produto como artesanato. 

a) Comerciantes de Produtos Manuais: cédula de identidade, cartão do CPF, carteirinha de 
produto manual emitido pela Prefeitura e ou documento equivalente que comprove o 
reconhecimento  do produto como trabalho manual. 

b) Os Comerciantes de produtos artesanais e manuais deverão apresentar Declaração de que tem 
ciência de que pode comercializar apenas produtos oriundos de produção própria. (ANEXO III). 

2.3. Ficha de credenciamento preenchida com todos os dados solicitados. (ANEXO I e ANEXO 
II) 

3. DA COMERCIALIZAÇÃO 
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3.1. A comercialização no Festival de Ofertas, obrigatoriamente deverá ocorrer somente com 
produtos ou serviços que tiver no mínimo 20% (vinte por cento) de descontos especiais ou 
vantagens para o consumidor. 

I – Todos os produtos de origem animal e os de consumo imediato, entre outros passíveis de 
fiscalização da Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária, deverão ser procedentes de 
estabelecimentos devidamente inspecionados e Licenciados, ou possuir a Licença específica para 
comercializar no Festival, pelo referido órgão. 

II - Os produtos comercializados no Festival de Ofertas deverão ser expostos juntamente com 
preço compatível com sua qualidade e o referido desconto. 

III - A Administração Municipal não se responsabiliza pela origem dos produtos 
comercializados, porém se reserva no direito de efetuar as devidas fiscalizações que se fizerem 
necessárias. 

4. DOS SETORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

4.1. O espaço coberto do Festival de Ofertas será dividido por cores, tamanhos e setores de 
produtos e serviços, conforme abaixo: 

a) Exposição de Indústrias e Serviços (Amarelo/Branco) - 26 Espaços de 25m²/unid. Espaço 
reservado para a empresa comercializar ou divulgar os produtos seus produtos ou serviços. 

b) Exposição de Lojistas (Verde/Branco) - 14 Espaços de 20m²/unid. Espaço reservado para 
exposição e comercialização dos produtos de suas lojas. 

c) Exposição de Lojistas (Azul/Branco) - 18 Espaços de 15m²/unid. Espaço reservado para 
exposição e comercialização dos produtos de suas lojas. 

d) Área de Entretenimento (Vermelho/Branco). Área reservada para atrações musicais, desfile de 
modas e para o público em geral que prestigiar o evento. 

e) Exposição de Artesanatos e outros. Espaço reservado para pequenos empreendedores e 
artesãos que desejarem expor e comercializar os seus produtos e serviços. 

f) Área Gastronômica. Espaço reservado para a comercialização de produtos prontos para o 
consumo imediato.   

5. DOS VALORES DOS ESPAÇOS COBERTOS E DECORADOS 

Medida por Unidade Valore por Unidade 
Quantidade de Espaços por 

Medidas 

Espaços de 15m² R$450,00/unid 18 unidades 

Espaços de 20m² R$600,00/unid 14 unidades 

Espaços de 25m² R$750,00/unid 25 unidades 
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Espaços de 48m² R$1450,00/unid 1 unidade 

 

Valores e forma de cobrança, conforme Decreto nº 033/2019 de 31 de maio de 2019, art. 14. “O 
município poderá apurar o custo de realização dos eventos a serem executados em parceria com 
o setor privado, bem como efetuar o rateio dos valores entre os comerciantes dos serviços e 
produtos.” 

6. DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS HOMOLOGADOS  

6.1. Os Comerciantes de produtos artesanais devem comprovar através de Identidade do Artesão 
de que os produtos são oriundos de produção própria. 

6.2. 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 por eles aos consumidores; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

7.1. Coordenar o Edital de Chamamento Público;  

7.2. Disponibilizar o espaço para os participantes dentro das condições estabelecidas;  

7.3. Organizar o funcionamento do Festival de Ofertas, através do Departamento Municipal de 
Desenvolvimento Econômico;  

7.4. Disponibilizar através do Departamento de Cultura, Turismo e Lazer, atrações musicais, 
Culturais e de Lazer nos dias e horários do Festival de Ofertas; 

7.5. Disponibilizar sanitários para o público do Festival de Ofertas; 

7.6. Solucionar demandas que surgirem, para o bom andamento do Festival de Ofertas no 
Município.  

8. DO PRAZO DA CONCESSÃO E DA ASSINATURA DO TERMO DE 
COMPROMISSO. 

8.1. A concessão de uso de que trata este edital será por prazo determinado, sendo nos dias 8,9 e 
10 de novembro de 2019, desde que cumpridas as normas prevista na legislação vigente. 

8.2. As Licenças para a participação no Festival terá a validade da duração do evento, conforme 
previsto neste Edital. 

8.3. Os interessados credenciados terão o prazo de até 10 (dez) dias para efetuar o pagamento 
devido pelo espaço, condição que efetivará a reserva do espaço previsto neste Edital. 

8.4. Decorrido o prazo estabelecido e o pagamento não for efetuado, a Prefeitura Municipal 
poderá ofertar o espaço para outros interessados em sua ocupação. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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9.1. A administração e a fiscalização das atividades desenvolvidas pelos participantes no evento 
serão exercidas pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

9.2. Não será permitido o comercio ambulante, de pessoas que não fizerem parte do Festival de 
Ofertas, no perímetro compreendido a 1 (um) quarteirão (Ruas paralelas a Praça), do local que 
estiver ocorrendo o Festival de Ofertas nos dias e horários do evento. 

9.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições 
deste edital.  

9.4. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I  

FICHA DE CREDENCIAMENTO DO EMPREENDEDOR 

(Para pessoa física e jurídica) 

ANEXO II 

FICHA DE CREDENCIAMENTO DO ARTESÃO /TRABALHADOR MANUAL 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE TEM CIÊNCIA DE QUE PODE COMERCIALIZAR APENAS 
PRODUTOS  DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.  

(para os Artesãos e Trabalhadores Manuais) 

Outras informações poderão ser obtidas no Departamento Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.  

 

Américo Brasiliense, aos 02(dois) dias do mês de setembro de 2019. 

 

 

 
DIRCEU BRÁS PANO  

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FICHA DE CREDENCIAMENTO DO EMPREENDEDOR 

(Para todos os participantes) 

Dados do responsável 

Nome completo:  

CPF:                                                    RG:                                 Telefone:                                                            

Endereço completo:                      

Produtos ou serviços a serem oferecidos no Festival: 

 Dados da empresa: 

Razão Social:  

CNPJ:                                                Inscrição Municipal:                                      

Endereço completo:  

Produtos ou serviços a serem oferecidos no Festival: 
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ANEXO II 

        FICHA DE CREDENCIAMENTO DO ARTESÃO /TRABALHADOR MANUAL 

(Somente para Vendedor de Artesanatos ou trabalhos manuais) 

Nome completo:  

CPF:                             RG:                                     Data de Nascimento:                       

N° de Inscrição na SUTACO/similar:                Endereço completo:  

Produtos a serem oferecidos no Festival: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE TEM CIÊNCIA DE QUE PODE COMERCIALIZAR 

APENAS PRODUTOS  ARTESANAIS OU MANUAIS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.  

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaro, para os fins do Chamamento Público nº 00x/2019, de que tenho ciência de que 

posso comercializar apenas produtos artesanais e manuais, de produção própria e 

devidamente credenciado na SUTACO ou cadastro Municipal de Artesão ou Trabalhador 

Manual, na Feira do Empreendedor.  

  

Américo Brasiliense, ___ de ________ de 2019. __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


