EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

O Município de Canguçu comunica aos interessados que está procedendo a
CHAMADA

PÚBLICA,

para

fins

de

cadastro

de

empresas

interessadas

para

disponibilização de espaço comercial para os Festejos Farroupilhas de Canguçu,
possibilitando a utilização comercial do espaço definido pela Comissão Organizadora.
O prazo para a entrega da carta de interesse será dia 06 de setembro de 2019
as 12:00 (meio dia) na SMEEC, localizada na Rua Silva Tavares, 1085 - Centro –
Canguçu-RS.

1. RELAÇÃO DE ITENS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVOS PREÇOS:
ITEM

OBJETO

VALOR

Utilização de 1 (um) espaço de Praça de PREÇO: Pagamento de placas no
Alimentação,

estrutura

móvel,

para valor de R$ 350,00 (trezentos e

comercialização de bebidas e/ou alimentos, doze reais), pagamento de faixas
01

nos dias 06, 07, 08, 09 e 20 de setembro para utilização no evento no valor
durante os Festejos Farroupilhas 2019

de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinqüenta

reais),

totalizando

R$800,00 (oitocentos reais)

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:
Será concedido o espaço para apenas uma empresa, e se houver mais de um
interessado o desempate se dará através de sorteio.
Para comercialização de produtos a empresa deverá apresentar Termo de
inscrição preenchido, cópia do RG e CPF do responsável e alvarás ou licenças respectivos.
A definição do espaço a ser utilizado será de responsabilidade da comissão
organizadora.
O sorteio ocorrerá no dia 06/09/2019 as 13:30 na SMEEC, localizada na Rua
Silva Tavares, 1085 - Centro – Canguçu-RS.

3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:
O evento acontecerá nos dias 07, 08, 09, 10 e 20 de setembro de 2019, nas
proximidades do monumento ao MTG, o local estará disponível para instalação do mesmo
no dia do evento.
Toda estrutura necessária para instalação e serviços é de responsabilidade do
expositor, a limpeza do local destinado ao espaço é de responsabilidade do expositor.
As instalações devem ser móveis ou de fácil retirada, ao término de cada dia
deverá ser retirado o material do evento até as 24:00 horas.

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h às 17
horas na SMEEC, pelo telefone 32527669 ou através do e-mail roberta.osc@gmail.com
.
Canguçu, 02 de setembro de 2019.

P R E F E I T U R A M U N I C I P AL D E C AN G U Ç U
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo I
FICHA CADASTRO
NOME
RG

CPF

ENDEREÇO
ATIVIDADE:

VENHO ATRAVÉS DESTE FORMALIZAR MEU INTERESSE EM PARTICIPAR DO
CHAMAMENTO PÚBLICO ESTANDO CIENTE DAS NORMAS CONTIDAS NESTE
CHAMAMENTO.

________________________________________________
Responsável

ANEXAR CÓPIA DO RG E CPF.

