
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 005/2019 – SMEL

CHAMADA PÚBLICA DE ENTIDADES SOCIAIS OU BENEFICENTES PARA AUTORIZAÇÃO

GRATUITA DE USO DO ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO “DR.  RONALDO JUNQUEIRA”,

DURANTE  OS  EVENTUAIS  SHOWS  A  SEREM  REALIZADOS  NAQUELE  LOCAL  –

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

O  MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS, por meio de sua Secretaria Municipal de Esportes e

Lazer, torna público o presente edital de Chamada Pública para a seleção de pessoas jurídicas

enquadradas  como  ENTIDADES  ASSISTENCIAIS  OU  BENEFICENTES,  interessadas  na

autorização gratuita  de uso do estacionamento do estádio municipal  “Dr.  Ronaldo Junqueira”,

durante  os  eventuais  shows  a  serem  realizados  naquele  local,  localizado  na  Rua:  Ênio

Dominguete, s/n, Vila Olímpica.

1 – DO OBJETO

1.1. A presente Chamada Pública tem por objeto a seleção de pessoas jurídicas  enquadradas

como ENTIDADES ASSISTENCIAIS OU BENEFICENTES, interessadas na exploração comercial

para fins de autorização gratuita de uso do estacionamento do estádio municipal “Dr. Ronaldo

Junqueira”,  durante  os  eventuais  shows  musicais  e/ou  similares,  que  serão  realizados  nos

próprios municipais administrados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com fundamento

da Lei Complementar nº 16 de 1999.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.  Poderão participar desta Chamada Pública as entidades sociais e/ou beneficentes atuantes

no Município de Poços de Caldas e com reconhecimento de sua utilidade pública, declarada

por meio de Lei Municipal;

2.2.  As  entidades interessadas  deverão  protocolar  os  documentos  abaixo  relacionados,  no

período compreendido entre os dias 18/04/2019 ao dia 08/05/2019, na Secretaria Municipal de

Esportes  e  Lazer,  no  horário  compreendido das 13:00 horas  às  17:00,  na própria  Secretaria

Municipal de Esportes e Lazer-SMEL, situada na rua São José, 345, Bairro Country Club.

2.3.  São requisitos para o credenciamento do sorteio do rodízio, a apresentação dos seguintes

documentos originais, para que sua cópia seja autenticada, ou de cópias autenticadas:

a) Formulário de Inscrição devidamente assinado pelo Presidente da entidade, em conformidade
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com o Anexo I;

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

c) Ato constitutivo ou estatuto social em vigor, devidamente registrado, acompanhado da ata de

eleição da atual Diretoria;

d)  Certidão  de  Regularidade  de  Débitos  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita

Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a

todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados, nos termos da Portaria

MF nº 358/14.

e) Certidão de Regularidade de Débitos referentes a tributos estaduais expedida pela Secretaria

Estadual da Fazenda;

f) Certidão de Regularidade de Débitos referentes a tributos municipais expedida pela Secretaria

Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da proponente;

g) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(CRF/FGTS);

h) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT).

i) Apresentação/currículo da entidade – Anexo II, com informações sobre sua atuação em Poços

de Caldas, devidamente assinado pelo Presidente;

j) Lei Municipal que atesta o reconhecimento de utilidade pública da entidade.

2.4.  Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou

cópia autenticada por cartório competente;

2.5.  Caso  não  seja  protocolada  a  documentação  completa,  a  SMEL emitirá  uma  Carta  de

Exigência,  elencando  os  documentos  faltantes,  os  quais  deverão  ser  entregues  no  dia

subsequente ao período de credenciamento das entidades.

2.5.1.  Caso os documentos faltantes,  constantes na Carta de Exigência da SMEL não sejam

protocolados até a data e horário supracitados, a entidade será desclassificada do pleito.

2.6. Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos;

3. DO CRONOGRAMA

3.1. O credenciamento de proponentes obedecerá ao seguinte cronograma:
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3.1.1.  Prazo  para  os  interessados  apresentarem  a  documentação  para  credenciamento:  de

22/04/2019 até o dia 15/05/2019;

3.1.2.  Prazo de apresentação de recursos contra decisão de indeferimento do credenciamento:

16/05/2019 até 17/05/2019;

3.1.3. Divulgação do resultado final: Será definido pela SMEL após sorteio de classificação

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1.  Estará  autorizada  a  explorar  a  área  de  estacionamento  do  Estádio  Municipal  Ronaldo

Junqueira a entidade/instituição social e/ou beneficente que apresentar e protocolar corretamente

a documentação exigida.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA AUTORIZAÇÃO DE USO

5.1.  A Autorização de Uso de que trata o presente Edital será realizado nas condições abaixo

estabelecidas:

5.1.1. A entidade somente ficará autorizada a explorar o espaço a partir dos horários referentes a

cada show/evento,  durante  o  período de 12 (doze)  meses após a  homologação do presente

certame, exclusivamente para o evento ao qual foi contemplada.

5.1.2. Esta chamada publica não se aplica aos shows e eventos de caráter beneficente. 

5.1.3. Excepcionalmente, de acordo com o interesse público, a Administração poderá ofertar a

exploração  do  estacionamento  a  outros  interessados  de  acordo  com  o  disposto   na  lei  de

licitações nº 8.666/93.

5.1.4.  A entidade autorizada a explorar comercialmente o estacionamento acima descrito,  não

estará autorizada a explorar o local para venda de quaisquer alimentos ou bebidas a qualquer

título.

5.1.5.  A entidade,  após  a  competente  seleção,  definirá  junto  a  SMEL  os  valores  a  serem

praticados pela cobrança do estacionamento de veículos no local, os quais serão registrados em

ata e publicados no Diário  Oficial  do Município  juntamente ao decreto de autorização para a

exploração.

5.1.6. Os valores a serem cobrados serão compatíveis com praticados em eventos similares e não

poderão ser alterados após publicação.

5.1.7. Será  obrigatória  utilização  de  uniformes/coletes  pelos  colaboradores/trabalhadores  da

instituição selecionada.

5.1.8.  Nos uniformes/coletes deverão constar o  NOME da instituição/entidade responsável pelo

estacionamento e a palavra APOIO.
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5.1.9. A instituição/entidade DEVERÁ dispor de cavaletes ou outros dispositivos que impeçam a

passagem de veículos nas vias limítrofes com o acesso ao estacionamento.

5.1.10. Será obrigatória e de responsabilidade da entidade a fixação, de tamanho pertinente e em

locais de fácil visualização, dos valores a serem praticados pelo estacionamento de veículos na

área em questão.

5.1.11. O Município poderá dispor, a seu critério e observada a disponibilidade, de suporte dos

agentes de trânsito municipais, principalmente durante o início do evento.

5.1.12. Caso seja possível a atuação dos agentes de trânsito municipais, estes atuarão fora da

área de estacionamento de responsabilidade da entidade/instituição.

5.1.13. Será  de  responsabilidade  da  entidade/instituição,  toda  a  montagem  da  estrutura

necessária para a exploração comercial da área de estacionamento em questão.

5.1.14.  Em nenhuma hipótese a instituição poderá expandir a área designada para exploração

comercial do estacionamento de veículos nas imediações.

5.1.15. Será de inteira responsabilidade da entidade/instituição as despesas e riscos atinentes a

montagem da estrutura necessária para a exploração da atividade comercial do estacionamento

de veículos no local e fundamentalmente no que se refere a segurança dos veículos, devendo

ainda serem observadas todas as normas exigidas  pelas autoridades municipais,  estaduais  e

federais;

5.1.16.  A entidade/instituição selecionada será única e exclusivamente responsável pela mão de

obra utilizada dentro da área de estacionamento autorizada pela Aministração Municipal.

5.1.17. Todos os  cavaletes,  cancelas,  faixas,  equipamentos para  cobrança de valores,  dentre

outros, deverão ser instalados pela entidade/instituição a partir do horário definido pela Secretaria

Municipal de Esportes e Lazer de acordo com cada evento a ser realizado;

5.1.18.  A entidade/instituição  poderá  a  seu  critério  utilizar  veículos  (motocicletas  e/ou carros)

devidamente identificados para patrulhamento no estacionamento durante o evento.

5.1.19. A  entidade/instituição  poderá  a  seu  critério  contratar  empresa  para  fazer  o

patrulhamento/segurança dos veículos estacionados no local desta autorização durante o evento;

5.1.20.  A entidade/instituição poderá, a seu critério, isentar veículos do pagamento do valor do

estacionamento.

5.1.21. A entidade/instituição deverá obrigatoriamente retirar todos os equipamentos que impeçam

a passagem de veículos, de forma a desobstruir as vias públicas após a realização do evento.

5.1.22. A AUTORIZAÇÃO DE USO decorrente do presente processo terá caráter precário, com

validade  de  12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogada  por  até  igual  período,  a  critério  da
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Administração, bem como poderá ser rescindida a qualquer tempo pela Administração, sem direito

à indenização à autorizatária.

5.1.23. A entidade fica obrigada a isentar do pagamento veículos oficiais da Prefeitura Municipal.

6. DA FORMA DE SELEÇÃO

6.1.  Classificadas  as  ENTIDADES SOCIAIS OU BENEFICENTES,  será  realizado SORTEIO

PÚBLICO para definição de sistema de rodízio entre estas visando a ordem de utilização da área

pública  nos  show  ou  eventos  similares  realizados,  desta  forma  contemplando  as  entidades

credenciadas conforme a demanda de eventos a serem realizados pela SMEL, disponibilizadas

através do rodizio. 

6.2.  O  sorteio  será  realizado  em  data,  horário  e  local  previamente  definido  pela  Secretaria

Municipal  de  Esportes  e  Lazer,  devidamente  publicado  na  imprensa  oficial,  sem  prejuízo  de

comunicação por meio de e-mail informado pela proponente.

6.3.  Na  oportunidade  do  sorteio  classificatório,  será  lavrada  ata  da  sessão  contendo

obrigatoriamente  a  data,  hora  e  local,  os  nomes  das  entidade/instituição  presentes,  e  seus

representantes,  o presidente da sessão,  bem como a assinatura de todos os que se fizerem

presentes e a ordem de classificação das entidades/instituição após o sorteio.

6.4.  A  entidade  que  comprovadamente  for  convocada  e  não  comparecer  ao  sorteio  será

desclassificada do pleito.

7. DOS RECURSOS

7.1. Será permitida a apresentação de recurso em até 24 horas:

a) Da oficialização do resultado do credenciamento;

b) Da publicação do resultado do sorteio.

7.2. O  recurso  deverá  ser  apresentado  na  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer-SMEL,

situada na rua  São José, 345, Bairro Country Club, até as 17:00 horas.

7.3.  Após  ser  protocolado,  a  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  providenciará  que  os

recursos sejam encaminhados ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer para julgamento, o

qual ocorrerá em até 48 horas após o protocolo.

7.4.  A SMEL publicará,  após  o  julgamento  dos  recursos,  caso  ocorram,  o  resultado  final  da

seleção.

8. DA AUTORIZAÇÃO
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8.1. Publicado o resultado, a SMEL providenciará, junto a Secretaria Municipal de Governo, seja,

previamente ao evento, emitido Decreto de autorização a título precário e de forma gratuita, para a

exploração comercial do estacionamento pela entidade devidamente selecionada.

8.2. A autorização poderá ser revogada pelo Município a qualquer tempo, caso seja configurada

alguma infração pela entidade ou ainda por motivo de caso fortuito ou força maior;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA

9.1. A entidade deverá observar as seguintes obrigações:

9.1.1. Iniciar  a  exploração  comercial  do  estacionamento  do  Estádio  Municipal  Dr.  Ronaldo

Junqueira em conformidade com o definido neste Edital;

9.1.2. Manter, durante todo o período do evento, até o momento da retirada dos equipamentos, a

organização do local;

9.1.3. Comunicar imediatamente aos órgãos públicos, caso identifique o cometimento de alguma

infração durante o período de exploração;

9.1.4. Respeitar as definições da Administração Municipal;

9.1.5.  Não alterar os valores a serem cobrados e que foram oficialmente publicados;

9.1.6.  Exercer,  no  evento,  unicamente  a  atividade  que  lhe  foi  autorizada  pela  administração

pública municipal;

9.1.7. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus colaboradores, bem como

por danos ou prejuízos causados a terceiros e a estrutura disponibilizada.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Ficará impedida de participar dos próximos editais de Chamada Pública para a exploração

da  área  de  estacionamento  em  questão,  no  prazo  de  12  meses,  a  entidade/instituição  que

descumprir quaisquer das obrigações estipuladas neste Edital ou ainda, que não comunique a

Administração Municipal a desistência da participação do evento, com ao menos, 2 (dois) dias de

antecedência do evento.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. São partes integrantes deste Edital os Anexos I e II.

11.2.  Caso sejam credenciadas duas ou mais entidades/instituições interessadas na exploração

comercial do estacionamento do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira durante a realização

dos  eventuais  shows/eventos,  as  que  mesmo após  notificação  oficial  não  comparecerem  ao

sorteio de rodízio agendado em data prévia, serão automaticamente desclassificadas do pleito.
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11.3.  Os  recursos  provenientes  da  cobrança  do  estacionamento  de  veículos  durante  os

shows/eventos, ficarão exclusivamente à entidade selecionada.

11.4. Os casos omissos serão dirimidos pela SMEL

11.5. Integram o presente edital os seguintes ANEXOS:

ANEXO I – DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ANEXO  II  –  DOCUMENTO  DE  CREDENCIAMENTO  –  APRESENTAÇÃO/CURRÍCULO  DA

ENTIDADE

11.6. Fica eleito  o foro da cidade de Poços de Caldas-MG para dirimir  qualquer controvérsia

resultante desta chamada pública, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Poços de Caldas,      de                    de 2019.

Wellington Alber Guimarães

Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
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ANEXO I

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome da Entidade:

CNPJ:

Endereço

Nome do Presidente:

Número de telefones da Instituição:

E-mail:

Placas dos Veículos de apoio: 

___________________________

Presidente da Instituição

Protocolo nº

Recebido em:

Responsável pelo protocolo:
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ANEXO II

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

APRESENTAÇÃO/CURRÍCULO DA ENTIDADE

Nome da Entidade:

Nome do Presidente da Entidade:

Ano de Fundação:

Área de Atuação:

           Crianças                                                                             Pessoas com Deficiência

           Jovens                                                                                Outros

           Idosos

Número de Pessoas Atendidas/mês:

Histórico da Entidade


