
 

 

 

  
MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 

Estado do Rio Grande do Sul  

 

EDITAL 25/2023 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 
 

 

O Município de Lindolfo Collor, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Educação Cultura e 
Turismo, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura de inscrições para os 
interessados no credenciamento de 
expositores para a IX Feira de Tapetes e 
Artefatos em couro no Município de Lindolfo 
Collor/RS. 

 

O MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ 

sob o nº. 94.707.486/0001-46, com Sede na Av. Capivara, nº. 1314, Centro, Lindolfo Collor, 

neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gaspar Behne, TORNA PÚBLICA a abertura 

de inscrições para os interessados no credenciamento de expositores, para participar da IX 

FEIRA DE TAPETES E ARTEFATOS EM COURO DE LINDOLFO COLLOR. 

1. OBJETO: 

1.1 A abertura de edital de chamamento público para credenciamento de Expositores 

para a  IX FEIRA DE TAPETES E ARTEFATOS EM COURO DE LINDOLFO COLLOR, neste 

Município.  

1.2 Serão selecionadas até 30 (trinta) expositores internos com o espaço de 3*3 metros 

cada estande. 

1.3 Serão Selecionados até 10 (dez) Expositores externos, e divulgação de marcas nos 

espaços externos; 

1.4 O credenciamento é para a exploração dos estandes e espaços externos durante os 

dias 24,25,26 e 27 de Março de 2023; 

1.5 O local de exposição da feira interna será  dentro do ginásio Herbert Oscar Enzweiler, 

e o espaço externo dentro do pátio do Ginásio Municipal. 
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2. DAS INSCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

2.1 As inscrições ocorrerão de 14 de Março de 2023 ao dia 22 de Março de 2023,na 

Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor; 

2.2 No momento da inscrição os interessados deverão fazer a entrega da cópia dos 

documentos de identificação (RG e CPF), documentação da empresa. 

2.3 Contrato Social da empresa, cartão CNPJ, CND de tributos Municipal, Estadual e 

Federal; Alvara de localização 

 

3. DOS CRITÉRIOS: 

3.1 Dar-se-á preferência aos expositores com empresa / comércio registradas em Lindolfo 

Collor; 

3.2 O Expositor deverá informar à comissão organizadora da feira os produtos que irá 

comercializar na semana da feira, conforme Modelo Anexo I; no ato da inscrição. 

3.3 O valor do produto a ser vendido é estabelecido por cada expositor; 

3.4 Não será permitida a venda de alimentos fora dos espaços da praça de alimentação;  

3.5 O expositor deverá estar presente em todos os dias em que a feira estiver em 

funcionamento; 

3.6 A distribuição das estandes se dera por ordem de inscrição nas seguintes preferencias. 

1º - Patrocinadores 

2º - Tapeceiros 

3º - Demais expositores 

 

4. DAS RESPONSABILIDADES: 

4.2 Respeitar os limites de espaço e o local de instalação de sua vaga; 

4.3 Respeitar e cumprir o horário de funcionamento estabelecido na feira, não iniciando a venda 

antes da hora determinada para o início, nem prolongando-a após a hora estabelecida para 

o encerramento; 

4.4 Colaborar com a fiscalização no que for necessário, prestando as informações solicitadas e 

apresentado os documentos relacionados à atividade; 
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4.5 Respeitar o regulamento de limpeza pública, de carga e descarga de mercadorias e das 

normas expedidas pelo Poder Público; 

4.6 Tratar com civilidade os consumidores e o público em geral; 

4.7 Remover prontamente seus artigos logo após o encerramento da feira; 

4.8 Zelar e cuidar do espaço da feira . 

 

5. Dos Valores 

5.1 O valor dos estandes e espaço será pago mediante boleto emitido após o ato da 

inscrição; 

5.2  Exploração de Marca dentro da festa, em circulação ou com materiais – R$ 250,00 

5.3  Expositor externo, sem estrutura -  R$ 400,00 

5.4  Estande inteiro, com iluminação e identificação 3m*3m = R$ 750,00 

5.5 Empresas de Tapetes e artefatos em couro localizadas em Lindolfo Collor 

(comprovação com Alvara) terão o Valor de 1 Estande isento, podendo adquirir mais no 

valor acima citado; 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os proponentes são responsáveis pelas informações e declarações constantes na 

inscrição, bem como pela veracidade e autenticidade dos documentos encaminhados. 

6.2 São partes integrantes do presente Edital os anexos: 

ANEXO I- Termo de Autorização de Uso;  

 

7 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

7.1 O presente Chamamento Público é regulamentado pela legislação regente, sendo 

exclusivamente competente o Foro do Município de Ivoti/RS para conhecer e julgar quaisquer 

questões dele decorrentes. 

          Lindolfo Collor, 13 de Março de 2023. 

Gaspar Behne 

Prefeito Municipal em exercício.
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ANEXO I– TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N.º XX /2023 

EDITAL XX/2022     CHAMADA PÚBLICA XX/2023 

 

Autorização outorgada pelo Município de Lindolfo 

Collor/RS para expositores da IX FEIRA DE 

TAPETES E ARTEFATOS EM COURO no 

Município de Lindolfo Collor/RS. 

 

O MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR, pessoa jurídica de direito público 

interno, neste ato representado pelo Prefeito, Gaspar Behne, a  seguir denominado 

AUTORIZANTE, e de outro lado     , 

inscrito(a)   na   DAP n.º  , residente em 

___________ _  , CPF n.º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  doravante 

denominada AUTORIZATÁRIA, em conformidade com a Lei n.º  8.666/93, celebram entre 

si o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, conforme as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Pelo presente instrumento, o Município autoriza à AUTORIZATÁRIA o uso do espaço 

público  disponível para a comercialização de produtos durante a realização d IX FEIRA DE 

TAPETES E ARTEFATOS EM COURO DE LINDOLFO COLLOR, a realizar-se no Ginásio 

Municpal Herbr Oscar Enzweiler,nos dias 24,25,26 e 27 de Março de 2023, conforme 

especificações constantes do Edital Nº. XX/2023, Chamada Pública nºXX/2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

1. A presente autorização terá vigência no período de 24 á 27 de Março de 2023; 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZATÁRIA 

 

1.Respeitar os limites de espaço e o local de instalação de sua vaga; 

2.Manter o local dos estandes em perfeito estado, limpos e organizados; 

3. Vender os produtos com preço Justo; 

4.Respeitar e cumprir o horário de funcionamento estabelecido na feira, não iniciando a venda 

antes da hora determinada para o início das mesmas, nem prolongá-las após a hora estabelecida 

para o encerramento; 

5.Colaborar com a fiscalização no que for necessário, prestando as informações solicitadas e 

apresentado os documentos relacionados à atividade; 

6. Respeitar o regulamento de limpeza pública, de carga e descarga de mercadorias e das normas 

expedidas pelo Poder Público; 

7.Respeitar o regulamento de limpeza pública, de carga e descarga de mercadorias e das normas 

expedidas pelo Poder Público; 

8.Tratar com civilidade os consumidores e o público em geral; 

9.Remover prontamente seus artigos logo após o encerramento da feira; 

10.Manter lixeira com tampa no local, para depositar o lixo; 

11.Não Vender alimentos fora da praça de alimentação; 

12.Exercer a atividade de feirante na vaga de sua concessão, conforme cronograma estabelecido 

para cada feira. 

13.Zelar e cuidar do espaço da feira e Festa. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZANTE 

1 Serão obrigações da AUTORIZANTE: 

2 Notificar a AUTORIZATÁRIA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Termo de Autorização; 

3 Fiscalizar, vistoriar, orientar e dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

1 Ausência na feira sem justificativa prévia, irá acarretar na perda do espaço; 

2 O feirante que depredar o espaço da feira deverá arcar com os gastos da reforma; 

3. Na hipótese de descumprimento deste contrato, será aplicada penalidade de multa no valor de 

R$ 200,00 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

1 O acompanhamento e a fiscalização da permissão termo serão feitos por servidor indicado pela 

secretaria Municipal da Fazenda, que poderá comunicar à AUTORIZATÁRIA as  ocorrências que a seu critério 

exijam medidas corretivas, e emitir o Termo de Fiscalização.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

1 Por razões de interesse público ou em caso de não cumprimento ou cumprimento irregular 

das cláusulas desta Autorização, a AUTORIZANTE poderá rescindir o presente termo independente de 

interpelação ou procedimento judicial, sem que caiba à AUTORIZATÁRIA direito à indenização de qualquer 

natureza. 

2 Rescindida a autorização, a AUTORIZANTE, de pleno direito, reintegrar-se-á na posse 

do local e de todos os bens afetados à permissão. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

1 A AUTORIZANTE não se responsabilizará por indenizações oriundas de danos causados a 

terceiros, provocados por culpa ou dolo da AUTORIZATÁRIA. 

 

 

MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR,  

 

 

Gaspar Behne 

 Prefeito Municipal  


