PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
18 116 129 0001 25
“Cuidando da nossa gente!!!”
EDITAL SIMPLIFICADO N.º 004/2018

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO USO PÚBLICO DE
ÁREA POR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
INTERESSADAS EM INSTALAR CAMA ELÁSTICA E/OU
PISCINA DE BOLINHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA
“FESTA DO DOCE 2018” NO MUNICÍPIO DE BALDIM.

O MUNICÍPIO DE BALDIM-MG, CNPJ nº 18.116.129/0001-25, com sede na
Rua Vitalino Auguto, n.º 635, Centro, Baldim-MG, CEP 35.732-000, TORNA PÚBLICO o
presente Edital, que trata de autorização mediante a expedição de alvará, para a utilização
temporária de espaço público para utilização de área afim de instalar cama elástica e/ou
piscina de bolinhas durante a realização da “FESTA DO DOCE 2018” que será realizada no
período de 12 a 14 de outubro de 2018.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O presente Edital visa dá ampla transparência e concorrência a todos que
pretendam concorrer para a autorização do uso público de área por pessoas físicas ou
jurídicas interessadas em instalar cama elástica e/ou piscina de bolinhas durante a realização
do citado evento.
DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a autorização temporária do uso público de
área, no prolongamento da Rua Nossa Senhora de Lourdes, por pessoas físicas ou jurídicas
interessadas em instalar cama elástica e/ou piscina de bolinhas durante a realização da
“festa do doce 2018” no município de Baldim, que será realizada no período de 12 a 14 de
outubro de 2018, mediante o pagamento de valor previamente definido.
Serão disponibilizadas 06 (seis) áreas de 4m X 4m para serem exploradas. O critério de
distribuição será a ordem de inscrição, devendo o interessado preencher todos os requisitos

de habilitação.
A demarcação do local da área é a critério do MUNICÍPIO e da organização do
evento, conforme sua conveniência e oportunidade, considerando, entre outros fatores, a
segurança e trafegabilidade nas vias públicas.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta chamada Pública, pessoas jurídicas e pessoas físicas
domiciliadas (com comprovante de residência) no município no mínimo de 01 (um) ano.
A participação no processo implica na aceitação integral e irretratável dos
termos deste instrumento, bem como da observância dos regulamentos, normas e
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disposições legais pertinentes.
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
O interessado que desejar participar da realização do evento deverá no período
de 05 de outubro de 2018 a 09 de outubro de 2018, protocolar na sede da Prefeitura
Municipal de Baldim-MG, no horário de 9h às 16h, requerimento anexo devidamente
preenchido acompanhado dos seguintes documentos:
I – SE FOR PESSOA JURÍDICA:
a) Contrato social consolidado com a última alteração contratual;
b) Carteira de Identidade e CPF do seu responsável legal e do responsável pelo

funcionamento da barraca no dia do evento;
c) Comprovante de endereço;
d) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
e) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Federais;
II – SE FOR PESSOA FÍSICA:
a) Carteira de Identidade;
b) Comprovante de inscrição no CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Certidão Negativa de Tributos Municipais.

A cada interessado será cedido a título oneroso o máximo de 01 (uma) área,
ressalvados os casos de espaços excedentes.
As áreas serão cedidas prioritariamente para interessados residentes,
comprovadamente, no Município de Baldim.
Em caso de sobra de espaços excedentes, os interessados poderão habilitar-se a
tantas cessões consecutivas, quantas forem as disponibilidades excedentes.
DA CONTRA PARTIDA
O interessado contemplado deverá no prazo de 01 (um) dia útil seguinte da
publicação do resultado, pagar à Fazenda Municipal por meio de Documento de
Arrecadação Municipal, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente à locação
do espaço cedido, sob pena de cancelamento da autorização.
DAS OBRIGAÇÕES
São obrigações do interessado:
I - Responder por todo e qualquer dano causando ao patrimônio público e/ou a
terceiros;
II - Observar e fazer cumprir todos os regramentos legais atinentes à segurança e
outros cabíveis à espécie do evento, inclusive usar durante o evento a identificação
disponibilizada pela organização;
III - Se responsabilizar pelos casos não previstos e situações que demandem
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providências imediatas, assim como o pagamento de eventual prejuízo causado ao Município
e/ou a terceiros;
IV - Retirar todas as instalações e pertences da área envolvida em até 24 (vinte e
quatro) horas do término do evento.
V - O interessado deverá atender as solicitações da organização do evento;
VI - É proibida a subrrogação, substituição ou qualquer outra forma de
transferência de espaço cedido;
VII - É proibido a venda de bebidas em garrafas de vidro, bem como é proibida a
comercialização ou distribuição de comidas e bebidas em qualquer tipo de vasilhames de
vidros ou pérfuro-cortantes.
DO RESULTADO
O resultado será publicado ao final do prazo estabelecido neste edital e divulgado
no quadro de avisos e site do Município a relação de interessados contemplados, que
deverão até o dia 10 de outubro de 2018, recolher o valor respectivo pelo espaço cedido, sob
pena de exclusão da seleção.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Secretarias e órgãos municipais exercerão no decorrer do evento suas funções
de praxe como organização, controle de trânsito, limpeza urbana e fiscalização das
atividades exercidas durante o evento, e etc.
O município não se responsabiliza por perdas e eventuais danos que venham a
ocorrer em função da utilização da área pública.
Ao protocolar documento manifestando interesse na participação no evento, os
interessados automaticamente aceitam todas as disposições do presente Edital.
Fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, para dirimir quaisquer
questões decorrentes do presente Edital.
Prefeitura Municipal de Baldim-MG, 04 de outubro de 2018.

________________________________________________________________
ALEX VANDER DE SOUZA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
EDITAL SIMPLIFICADO N.º 004/2018
Nome:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Instalação de: (

) cama elástica

(

) piscina de bolinhas

Identidade:
CPF:
Declaro estar ciente da necessidade do pagamento até o dia 10 de outubro de 2018 no valor
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para a utilização do espaço cedido. Devendo retirar a
guia de pagamento no Setor de Arrecadação da Prefeitura no Horário de Funcionamento do
prédio.
(

) SIM

(

) NÃO

Endereço:
Número:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Telefone: ____________________ / ______________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Baldim-MG, ____ de _______________ de 2018.

_______________________________________________
Assinatura do Interessado
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