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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – Nº 006/2014 

Processo Administrativo: 44.115/2014 

 

  

 

 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará realizar Processo de 

Credenciamento na forma de CHAMADA PÚBLICA, nos termos e condições deste Edital, 

visando credenciar PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM VISTAS À EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL DE PONTOS DISPONÍVEIS NO ESPAÇO GLAUBER ROCHA 

CULTURA E EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/12/2014 A 25/12/2014, junto à 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESEP, em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

1.   DO OBJETO 

 

1.1 – Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas 

com vistas à exploração comercial de pontos disponíveis no Espaço Glauber Rocha Cultura e 

Educação, no período de 19/12/2014 a 25/12/2014, de forma ordenada e adequada. 

 

2. DO ESPAÇO E DA FINALIDADE 

 

2.1 04 (quatro) pontos localizados na praça de alimentação destinados para empresas 

(lanchonetes); 

2.2 23 (vinte e três) pontos na área de eventos para montagem de barracas, medindo 2,5m X 

2,5m totalizando 6,25m² cada ponto destinados à comercialização de alimentos e bebidas 

(cerveja, refrigerantes e bebidas quentes, desde que venham acondicionadas em 

embalagens plásticas originais); 

2.3 04 (quatro) pontos medindo  2mX2m  totalizando 4m² destinado à comercialização de 

acarajé e comidas típicas do tabuleiro;  

2.4 50 (cinquenta) pontos medindo 2mX2m totalizando 4m², destinados aos associados da 

Economia Solidária sendo que, até 25 desses pontos, deverão comercializar comidas 

típicas;   

2.5 10 (dez) pontos medindo 2,5mX2,5m totalizando 6,25m² destinados a veículos, modelo 

Towner, para comercialização de cachorro quente e refrigerante; 

2.6 04 (quatro) pontos medindo 2mX1,5m para comercialização de pipoca;  

2.7 03 (três) pontos medindo13mx20m, totalizando 260m² destinados a montagem de 

brinquedos;  

 

3. DA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA DE REALIZAÇÃO 

DE SORTEIO DOS PONTOS COMERCIAIS DO ESPAÇO GLAUBER ROCHA 

CULTURA E EDUCAÇÃO ENTRE OS CREDENCIADOS HOMOLOGADOS 

 

3.1 Havendo interesse público serão sorteados, entre os credenciados homologados, os espaços 

indicados, cujas regras deverão ser preestabelecidas em Portaria a ser expedida pela Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos. 
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3.2 A distribuição e localização dos espaços destinados à Economia Solidária serão definidas 

pela Coordenação de Economia Solidária, junto à Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e 

Desenvolvimento Econômico – SEMTRE. 

  

4 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CREDENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO 

 

4.1. Somente pessoas jurídicas poderão se inscrever para a exploração dos 04 (quatro) pontos 

da praça de alimentação; 

4.2. Para a exploração dos demais pontos poderão se inscrever pessoas físicas e pessoas 

jurídicas; 

4.3. As barracas deverão ter as dimensões de 2m 50cm, com balcão de 1m e 10cm de altura, 

revestido de maderite e ornamentos com motivos natalinos a serem definidos pela comissão 

organizadora; 

4.4. A autorização de uso será a título precário e oneroso, concedida ao credenciado 

devidamente habilitado segundo os critérios do presente do edital, cuja vigência restringir-se-á 

à Programação do Natal da Cidade a ser executada no período de 19 a 25 de dezembro de 2014; 

4.5. A ligação e a disponibilização de ponto de energia em cada barraca, durante o prazo de 

exploração da atividade, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

- SESEP e a manutenção desse ponto durante o evento é de responsabilidade do credenciado, 

sem qualquer participação da Secretaria; 

4.6. Não será autorizada a colocação de mesas e cadeiras no entorno das barracas; 

4.7. Nos pontos, objeto dessa Chamada Pública, somente será permitida a comercialização de 

água em garrafa descartável, refrigerante e cerveja em lata descartáveis;  

4.8. Será permitida a venda de bebidas quentes, desde que venham acondicionadas em 

embalagens plásticas originais; 

4.9. Não será permitido o uso de churrasqueiras a carvão, somente chapas a gás ou elétricas; 

4.10. Não será permitida a comercialização de espetinhos com palitos de madeira, somente 

porções servidas em pratos descartáveis; 

4.11. Apenas será permitido a aquisição de um ponto por pessoa física ou pessoa jurídica; 

4.12. O descumprimento desses parâmetros implicará em apreensão da mercadoria e interdição 

definitiva do ponto pela Fiscalização da Gerência de Posturas do Município, sem ressarcimento 

do valor pago pelo ponto; 

4.13. O credenciamento acontecerá nos dias 12 e 15 de dezembro de 2014, das 9:00h às 

17:00h no Auditório da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento 

Econômico - SEMTRE, situada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 744, Centro, 

Vitória da Conquista-Ba; 
4.14. Cada interessado poderá fazer apenas 01 (uma) inscrição nesta Chamada Pública. 

 

 

5.  DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CREDENCIAMENTO  

 

5.1 – Pessoa Física  

 

5.1.1 01 (uma) cópia dos seguintes documentos: 

 

a) Carteira de Identidade – RG; 

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;  
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c) Comprovante de residência; 

d) Documento de credenciamento, conforme modelo constante do Anexo I deste edital; 

e) Termo de vistoria assinado conforme modelo constante do Anexo II deste Edital; 

f) Comprovante de cadastramento junto a Gerência de Posturas. 

 

 Parágrafo Único: Para os participantes da Economia Solidária será exigida a apresentação 

de declaração da Secretaria Municipal de Trabalho Renda e Desenvolvimento Econômico - 

SEMTRE atualizada. 

 

5.2 - Pessoa Jurídica 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Documento comprobatório da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) enquadrada no Simples Nacional, conforme o caso, disponível no site da Receita 

Federal do Brasil;  

  

d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 

g) Documento de credenciamento, conforme modelo constante do Anexo I deste edital; 

  

h) Termo de vistoria assinado conforme modelo constante do Anexo II deste Edital 

 

i) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 

dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme modelo constante no Anexo III deste edital; 

 

 

 Parágrafo Único: Para os participantes da Economia Solidária será exigida a apresentação 

de declaração da Secretaria Municipal de Trabalho Renda e Desenvolvimento Econômico - 

SEMTRE atualizada. 
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5.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA 

 

5.3.1.. Alvará de fiscalização fornecido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de 

Saúde Municipal ou Estadual, conforme o caso, para empresas que se propõem a 

industrializar ou comercializar alimentos e afins; 

 

5.4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor componente da comissão para realização 

deste chamamento público, publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos 

casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta. 

 

5.3.1 Só serão aceitas inscrições por meio de terceiros mediante apresentação dos seguintes 

documentos: a) procuração com firma reconhecida e com especificação de poderes; b) 

Carteira de Identidade do procurador; c) cópia do documento de identidade daquele que 

pretende o credenciamento; 

 

6.0. DO SORTEIO NA FASE DE CREDENCIAMENTO  

 

6.1 Caso o número de credenciados ultrapasse a disponibilidade de Pontos Comerciais do 

Espaço Glauber Rocha Cultura e Educação, deverá ser realizado um sorteio, em ato público, 

para o qual todos os interessados deverão estar presentes, vedado qualquer outro processo, na 

forma prevista no artigo 45, §2º da Lei 8.666/93. 

 

6.1.2 O credenciamento será encerrado às 17 horas do dia 15 de dezembro de 2014. Encerrada 

esta etapa, a Comissão de Licitação realizará um levantamento do número de credenciados para 

verificação na necessidade ou não de aplicação da regra prevista no item 4.1 deste Edital. 

 

6.1.3 Findo o Credenciamento de cada interessado a Comissão de Licitação deverá intimar o 

credenciado, formalmente, para comparecer à sessão do sorteio, a ser realizada no dia 16 

de dezembro de 2014 às 9:00h no Auditório da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda 

e Desenvolvimento Econômico - SEMTRE, situada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 

nº 744, Centro, Vitória da Conquista-Ba. 

 

6.2. Só será emitido o DAM – Documento de Arrecadação Municipal aos credenciados dentro 

do limite de vagas, salvo quando o número de credenciados ultrapassar a disponibilidade de 

Pontos Comerciais do Espaço Glauber Rocha Cultura e Educação, sendo emitido o referido 

documento apenas aos vencedores do sorteio conforme previsto no item 4.1. 

      

7 – DAS VEDAÇÕES 

 

7.1 É vedada a participação de: 

 

a) servidor do município de Vitória da Conquista; 
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b) pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar para licitar ou contratar com o Município de Vitória da 

Conquista;  

c) pessoas físicas insolventes ou jurídicas sob processo de falência ou recuperação judicial, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação (Lei Federal nº 11.101/05); 

d) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

e) pessoas jurídicas reunidas em consórcio, quaisquer que sejam sua forma de constituição; 

f) cooperativas de serviço e/ou trabalho; 

g) pessoas jurídicas ou físicas, que tenha deixado de cumprir compromissos financeiros 

anteriores com o Município de Vitória da Conquista ou ainda que tenham incorrido nas sanções 

administrativas previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

 

8.1 – Providenciar todo o equipamento necessário ao desempenho de suas atividades, como 

estufas, geladeiras, e afins, além das tendas ou similar para abrigar suas atividades. 

8.2 – Orientar sempre que possível, terceiros, sobre a limpeza do Centro de eventos. 

8.3 – Cumprir as normas de segurança e medicina do Ministério do Trabalho. 

8.4 – Cumprir todas as leis, normas e regulamentos Municipais, assim como as determinações 

da Vigilância Sanitária e do Setor de Posturas. 

8.5 – Não alterar qualquer equipamento, local ou atividade, sem prévio consentimento da 

Gerência de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

8.6 – É proibido qualquer ato que venha a prejudicar o interesse público ou a utilização do 

espaço público. 

8.7 – Fica expressamente proibida a venda de quaisquer tipos de alimentos em garrafas ou 

outros recipientes de vidro e palitos, os quais possam causar danos a população presente nos 

dias de evento. 

8.8 – Será permitida a manipulação de alimentos nas barracas, desde que elas estejam 

protegidas contra a entrada de pragas e vetores. 

8.9 – É permitida a comercialização de bebidas alcoólicas quentes DESDE QUE VENHAM 

ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS; 

8.10 – Deverá o responsável pelo estabelecimento providenciar limpeza do ambiente sempre 

que necessário para a proteção dos alimentos e 
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bebidas, bem como dos consumidores. 

8.11 - Manter a área onde desempenha suas atividades com asseio e limpeza, utilizando 

coletores de lixo e sacos plásticos para o armazenamento de detritos. 

8.12 – Utilizar cabo PP como fonte de energia. 

 

9.0 DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS E DOS VALORES: 

 

QUANTIDADE TIPO DE ESPAÇO PRODUTOS A 

SEREM VENDIDOS 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

04 

Lanchonete Alimentos variados 

refrigerantes e 

cerveja (lata) 

 

R$ 3.000 

 

23 

Ponto para barracas 

medindo 2,5m por 

2,5m 

Alimentos variados 

refrigerante e cerveja 

(lata) 

R$ 1.100 

 

50 

Ponto para barracas 

medindo 2,0m por 

2,0m (Economia 

Solidária) 

 

 

Comidas típicas, 

refrigerante 

 

 

R$ 200,00 

 

25 

Ponto para barracas 

medindo 2,0m por 

2,0m (Economia 

Solidária) 

 

Alimentos variados, 

refrigerante e cerveja 

 

R$ 400,00 

04 Ponto para carrinho 

de pipoca, medindo 2m 

por 1,5m  

Pipoca R$ 100,00 

 

10 

 

Ponto para veículo 

modelo Towner 

medindo 2,5m por 

2,5m 

Cachorro quente, 

cerveja e refrigerante 

(lata) 

 

 

R$ 600,00 

03 Ponto para montagem 

de brinquedos infantis 

medindo 13m x 20m 

Tipo cama elástica, e 

infláveis 

R$ 700,00 

04 Ponto para 

comercialização de 

Acarajé medindo 2m X 

2m 

Acarajé e comidas 

típicas do tabuleiro  

R$ 700,00 

 

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

  

10.1 O interessado poderá interpor, perante a Comissão de Licitação, recurso contra os 

resultados deste Edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da divulgação do resultado, que 

poderá ser feita de forma presencial ou por meio de publicação no Site Oficial do Município de 

Vitória da Conquista. 
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10.2 A intenção de interpor o recurso deverá ser feita no final da sessão, com registro em ata da 

síntese das suas razões. A falta desta manifestação imediata e motivada do interessado, 

importará na decadência desse direito.   

10.3 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

11.1 A homologação do credenciamento dar-se-á pela apresentação de todos os documentos 

exigidos inclusive as declarações constantes dos Anexos I, II e III do presente Edital, quando 

dentro do limite de pontos disponíveis, conforme item 1.2 e 7.0 do Edital. 

 

11.2 Quando o número de credenciados ultrapassar o limite de pontos disponíveis, a 

homologação do credenciamento ficará condicionada a realização do sorteio, conforme regra 

estabelecida no item 4.0 deste Edital.   

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por intermédio da Gerência de Posturas, 

poderá viabilizar uma local apropriado, fora do ESPAÇO GLAUBER ROCHA CULTURA E 

EDUCAÇÃO, para os demais credenciados, não contemplados, conforme conveniência e 

oportunidade administrativa. 

 

    

Vitória da Conquista, 11 de Dezembro de 2014. 
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Anexo I 

 

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________(a empresa ou pessoa 

física)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________, com endereço ou sede na 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________, portador da Carteira de Identidade n.º 

__________________________________, inscrita no CPF nº_________________ ou CNPJ 

n.º_____________________________, REQUER O CREDENCIAMENTO NA CHAMADA 

PÚBLICA DE Nº 006/2014 para EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE PONTOS 

DISPONÍVEIS NO ESPAÇO GLAUBER ROCHA CULTURA E EDUCAÇÃO, NO 

PERÍODO DE 18/12/2014 A 25/12/2014, mediante Termo de Autorização de Uso, a título 

precário e oneroso, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESEP, em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, tendo em 

vista que atende a todos os requisitos estabelecidos no edital e que concorda com todas as 

regras ali estabelecidas e compromete-se a cumpri-las integralmente.  

 

Vitória da Conquista, _______de __________________de ___________. 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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Anexo II 

 

 

(Declaração de Vistoria ao Local dos Serviços) 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Chamamento 

Público nº 006/2014, que vistoriamos as instalações, objeto deste Edital, sendo do nosso inteiro 

conhecimento as condições e características dos mesmos e tudo o mais necessário à execução 

total dos serviços. 

 

 

Vitória da Conquista, _______de __________________de ___________. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 
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(Declaração do Cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF) 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.7º DA 

CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

Declaramos em atendimento ao previsto Edital de Chamamento Público nº 006/2014, que não 

possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

Vitória da Conquista , _______de __________________de ___________. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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Anexo IV 

(Termo de Autorização) 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº_____ /2014 

ÁREA DE OCUPAÇÃO N°:  

MODALIDADE: Chamada Pública de nº 006/2014  

 

 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, 

com endereço na Praça Joaquim Correia nº 55, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 14.239.578/0001-00, aqui denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 

XXXXXXXXXXXX/SSP/BA, inscrito no CPF/MF  sob o nº XXXXXXXXXXXX, 

domiciliado no mesmo endereço acima celebra o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 

USO, a título oneroso e precário em favor do Sr.xxxxxxxxxxxxxxx, maior, brasileiro, casado, 

portador do RG nº e CPF nº, residente e domiciliado, doravante denominado 

AUTORIZATÁRIO, em conformidade com o procedimento administrativo de Chamada 

Pública de nº 006/2014 e na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 

mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

 

O presente Termo tem por objetivo permitir o uso sem ocupação fixa da área pública, situada 

no endereço, área externa do «local_do_evento», para exercer a atividade de comercialização e 

venda de «tipo_de_mercadoria», totalizando XXX m² (XXXX metros quadrados) de área 

ocupada.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência 

 

O presente Termo de autorização terá validade apenas a partir das «horario_inicio» horas do dia 

«data_evento» até as «horario_termino» horas do dia «data_termino». 

 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Cobrança do Preço Público 
 

O Preço Público, no valor de R$xxxxx (XXXXX) deverá pago por meio de Documento de 

Arrecadação Municipal a ser expedido pela Gerência de Posturas da Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos. A presente Autorização fica condicionada a apresentação do DAM 

devidamente quitado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

4.1 Emitir, por intermédio da Gerência de Posturas, o Documento de Arrecadação Municipal, 

para pagamento do preço público referente a exploração comercial de pontos disponíveis no 

Espaço Glauber Rocha Cultura e Educação, no período de 18/12/2014 a 25/12/2014, objeto da 

Chamada Pública nº 006/2014. 
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4.2 Lavrar o Termo de Autorização de Uso após apresentação do Documento de Arrecadação 

Municipal devidamente quitado; 

 

4.3 Disponibilizar o local para utilização do Autorizatário a partir da 8 horas do dia 18 de 

dezembro de 2014; 

 

4.4 – Fiscalizar a exploração comercial do Autorizatário, supervisionando a qualidade dos 

serviços prestados e o fiel cumprimento das obrigações assumidas neste Termo e no Edital da 

Chamada Pública de nº 006/2014.    

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO AUTORIZATÁRIO 
 

5.1 Providenciar todo o equipamento necessário ao desempenho de suas atividades, como 

estufas, geladeiras, e afins, além das tendas ou similar para abrigar suas atividades. 

 

5.2 Orientar sempre que possível, terceiros, sobre a limpeza do Centro de eventos. 

 

5.3 Cumprir as normas de segurança e medicina do Ministério do Trabalho. 

 

5.4 Cumprir todas as leis, normas e regulamentos Municipais, assim como as determinações da 

Vigilância Sanitária e do Setor de Posturas. 

 

5.5 Não alterar qualquer equipamento, local ou atividade, sem prévio consentimento do Poder 

Público. 

 

5.6 É proibido qualquer ato que venha a prejudicar o interesse público ou a utilização do espaço 

público. 

 

5.7 Fica expressamente proibida a venda de quaisquer tipos de alimentos em garrafas ou outros 

recipientes de vidro e palitos, os quais possam causar danos a população presente nos dias de 

evento. 

 

5.8 Será permitida a manipulação de alimentos nas barracas, desde que elas estejam protegidas 

contra a entrada de pragas e vetores. 

 

5.9 É permitida a comercialização de bebidas alcoólicas quentes DESDE QUE VENHAM 

ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS; 

5.10 Deverá o responsável pelo estabelecimento providenciar limpeza do ambiente sempre que 

necessário para a proteção dos alimentos e bebidas, bem como dos consumidores. 

 

5.11 Manter a área onde desempenha suas atividades com asseio e limpeza, utilizando coletores 

de lixo e sacos plásticos para o armazenamento de detritos. 

 

5.12 Utilizar cabo PP como fonte de energia. 

 

5.13 Desocupar a área até às 13 horas do dia 27 de dezembro de 2014, devidamente limpa, sob 

pena de apreensão dos objetos e aplicação de multa; 
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CLAUSULA SEXTA – DA AUTORIZAÇÃO 

 

6.1. A autorização poderá ser revogada pela SESEP a qualquer tempo, desde que configurada 

situação de conveniência e/ou oportunidade, sem que caiba à Autorizada ressarcimento ou 

indenização de qualquer espécie, seja a que título for nos termos da legislação vigente. 

 

6.2. O Autorizatário deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área Autorizada em 

tempo hábil para que esteja, até a data prevista, apta para explorar o espaço de acordo com a 

legislação vigente, sob pena revogação da autorização. 

 

6.3. A exploração da área autorizada deverá ser feita pela empresa ou pessoa Autorizada. 

 

6.4. É de responsabilidade exclusiva e integral do Autorizatário a utilização de pessoal para a 

exploração da área, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, e 

comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para ao Município de Vitória da Conquista. 

 

6.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto da presente 

Autorização. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 

7.1 O Autorizatário desistente sujeitar-se-á à multa equivalente a 20% (vinte por cento) do 

Preço Público estipulado e previsto neste Termo de Autorização. 

 

 

7.2 Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital serão 

aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida  a ampla 

defesa e o contraditório. 

 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente Termo de Autorização, em 02 (duas) vias, de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para todos os 

fins de direito. 

 

Vitória da Conquista, __________ de __________________de __________. 

 

_____________________________   __________________________________ 

Município de Vitória da Conquista   (Autorizatário) 

 

 

Testemunhas: 

1.____________________________  2._________________________________ 

CPF nº       CPF nº 

 


