
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE ORLEANS 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013  

 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS torna público a todos que interessar possa, que estão abertas as inscrições 

da Chamada Pública para permissão de uso a título precário e oneroso dos espaços públicos, a saber: 

 

1. OBJETO 

1.1. Este Edital tem como objeto a disponibilização, por meio de permissão de uso a título precário e 

oneroso, dos espaços públicos em que serão realizadas as festividades do centenário do Município de 

Orleans.  

 

2.  DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES 

2.1. Os interessados deverão apresentar a documentação para inscrição até o dia 09 de agosto de 2013, às 

17h, no Setor de Licitações, situado na Rua XV de Novembro, nº 282, Centro, Orleans – SC. 

 

3. DOS ESPAÇOS 

3.1. Os espaços sujeitos à permissão de uso a título precário e oneroso, no local em que serão realizadas as 

festividades do centenário do Município de Orleans, são: 

Item  Descrição Valor unitário 

01 20 (vinte) estanders medindo 3m x 3m para exposição 

de produtos na feira de indústria, comércio e outros, 

entre os dias 24/08/2013 a 01/09/2013. 

R$ 80,00 (oitenta reais) por 

m² (metro quadrado).  

02 10 (dez) boxes medindo 5m x 3,5m, destinados a 

comercialização de produtos alimentícios, bebidas 

alcoólicas, refrigerante, sucos e água mineral, entre os 

dias 24/08/2013 a 01/09/2013, inseridos na praça de 

alimentação, no qual consistirá num espaço coberto, 

guarnecido com mesas coletivas. 

R$ 130,00 (cento e trinta 

reais) por m² (metro 

quadrado). 
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03 10 (dez) Espaços externos para comércio ambulante e 

varejista mais 10 espaços para exposições ao ar livre, 

entre os dias 24/08/2013 a 01/09/2013.  

R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) por metro linear de 

frente.  

04 7.500 m² na área externa para utilização por parque de 

diversões, pelo período de 19/08/2013 a 06/09/2013, 

que contenha, pelo menos, os seguintes brinquedos: 

Carrinhos de bate-bate, Roda Gigante, Twister, Barco 

Pirata, Super Dumbo, La Bamba, Planet Dance, 

Comboio de Volvos, Rally de Motos, Tobogã, 

Kamikase, Mini Fuscas, Carrinhos do Pato Donald, 

Balão pula-pula, Cama elástica, Happy Montain, Cine 

6D, Jipe Cross, Surf Havaí e Justrina. 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

pagos em ingressos dos 

brinquedos, a serem 

distribuídos para os alunos da 

rede municipal de ensino de 

Orleans. 

05 Espaço para comercialização de bebidas e outros 

produtos dentro da arena de shows, entre os dias 24 a 29 

de agosto e dia 1º de setembro do ano de 2013. 

R$ 4.000,00 

 

4. DA LOCALIZAÇÃO DAS BARRACAS A SEREM DISPONIBILIZADAS 

4.1. Os espaços objeto deste Edital, aos quais se permitirão o uso, estão dispostos na forma apresentada no 

mapa anexo ao presente edital. 

 

5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão cadastrar-se para a permissão de uso a título precário e oneroso dos espaços públicos, pessoas 

físicas e jurídicas cujo objetivo social seja compatível com a exploração de atividade comercial de que trata 

este Edital. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO E ESCOLHA DOS ESPAÇOS 
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6.1.  Para cadastra-se, no prazo previsto neste Edital, os interessados deverão apresentar-se ao Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Orleans e protocolar envelope lacrado, contendo os seguintes 

documentos: 

 

A) Pessoa física: 

I – documentos de Identificação – CPF e RG; 

II – comprovante de endereço; 

III – certidão negativa de débito municipal do domicílio do participante e em relação ao município de 

Orleans; 

IV – indicação do espaço pretendido. 

V – indicação de e-mail e fax para o envio das comunicações deste certame, sendo de sua inteira 

responsabilidade a manutenção de pleno funcionamento destes meios, considerando-se realizado o ato de 

comunicação com o envio da notificação ao e-mail e fax fornecidos pelo interessado. 

 

B) Pessoa Jurídica: 

I – comprovante de inscrição no CNPJ; 

II – contrato social ou documento equivalente, na forma da lei; 

III – documento de Identificação, RG e CPF do responsável pela administração da pessoa jurídica; 

IV – certidão negativa de dívidas com a União, Estado e Município (do domicílio do participante e em 

relação ao município de Orleans);  

V – certidão negativa de débitos trabalhistas CNDT; 

VI – certidão negativa de FGTS; 

VII – certidão negativa de INSS; 

VIII – indicação do espaço pretendido; 

IX – indicação de e-mail e fax para o envio das comunicações deste certame, sendo de sua inteira 

responsabilidade a manutenção de pleno funcionamento destes meios, considerando-se realizado o ato de 

comunicação com o envio da notificação ao e-mail e fax fornecidos pelo interessado. 

6.2. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, juntamente com os originais, para análise 

e conferência pela comissão, ou autenticados em cartório. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE ORLEANS 

 

6.3. Os interessados poderão ser representados por procurador, constituído por procuração particular com 

firma reconhecida em cartório, devendo ser apresentados os documentos de identidade do outorgante e do 

outorgado. 

6.4. Havendo mais que um interessado ao mesmo espaço, será realizado sorteio público entre os inscritos, 

no dia 12/08/2013, às 9h, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Orleans, situada na Rua XV de 

Novembro, 282, bairro Centro, Orleans, SC. O sorteio estabelecerá a ordem de preferência dos inscritos. 

6.5. Após o sorteio, a sessão será suspensa e serão retomados os trabalhos às 14h do dia 12/08/2013, 

quando os sorteados para o primeiro lugar de preferência deverão apresentar o comprovante de 

recolhimento do valor da guia fornecida pela Secretaria Municipal de Fazenda, referente à permissão de 

uso oneroso dos espaços. 

6.6. Não havendo a comprovação do pagamento no prazo estabelecido no item 6.5, o interessado seguinte, 

de acordo com a ordem do sorteio, será comunicado por meio idôneo, que passou a ter preferência pelo 

espaço, emitindo-se a guia de recolhimento, que deverá ser recolhida até as 14h do dia 15/08/2013. Assim 

será procedido subseqüentemente, se ocorrer nova frustração de escolha, sempre obedecendo a preferência 

estabelecida no sorteio, até que se obtenha um interessado que preencha todas as normas deste Edital.  

6.7. Caso o interessado proponha a utilização de mais de um espaço, este terá preferência na utilização de 

espaços contíguos, limitado a 02 espaços. 

6.8. Caso não acudam interessados a todos os espaços mencionados no objeto deste Edital, o Município 

poderá redistribuir entre os interessados cadastrados, mediante o respectivo pagamento e utilização de 

espaços contíguos. Persistindo a vacância de espaços serão concedidos mais 5 (cinco) dias para novas 

inscrições, vendas e sorteios sob as mesmas normas deste Edital. 

6.9. Após a realização a definição dos permissionários estes assinarão Termo de Permissão de Uso Precário 

Oneroso com a Administração Municipal, obrigando-se às cláusulas e condições estabelecidas no 

instrumento contratual. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. As reclamações referentes aos procedimentos desta chamada pública, deverão ser feitas: a) em relação 

a este Edital, em um dia útil após sua publicação, por escrito e protocolado unicamente no Setor de 

Licitações; b) em relação à documentação, no momento da abertura dos envelopes correspondentes, do que 

será constado em ata própria; c) em relação aos sorteios, no momento de sua realização, do que será 

constado em ata própria; d) em relação ao resultado final, em um dia útil após sua publicação, por escrito e 

protocolado unicamente no Setor de Licitações. 
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7.2. A inscrição do proponente implica na observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem 

como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

procedimento. 

7.3. É facultado à Administração Municipal, em qualquer fase do procedimento, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deva constar no ato da sessão pública. 

7.4. Os permissionários que não ocuparem os respectivos espaços, arcarão com uma multa equivalente a 10 

(dez) vezes o valor da permissão, ficando a Administração Municipal autorizada a fazer a venda direta dos 

espaços, nos mesmos valores e condições, com supedâneo na frustração concorrencial. 

7.5. A utilização dos espaços, destinação e fixação dos preços máximos e mínimos dos produtos, e todas as 

normas do uso, serão regulamentados pela comissão organizadora do evento, ouvidos os permissionários 

em reunião própria para tal fim. 

7.6.  As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Orleans – SC, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

7.7. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão de licitações, com observância da legislação de 

regência, em especial a Lei Federal n° 8.666/93. 

 

8. ANEXOS 

8.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Croqui de localização do parque. 

Anexo II – Termo de permissão de uso a título precário e oneroso dos espaços públicos 

 

Orleans, 23 de julho de 2013. 

 

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES 

Prefeito Municipal de Orleans 


