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EDITAL DE LEILÃO  

PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA A 2ª EXPOPORTO. 
 
                        A Comissão de Gastronomia da 2º ExpoPorto - Diversidade  que 
Une Fronteiras,   de Porto Vera Cruz/RS, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO pelo presente Edital, que acontecerá no dia 15 de Fevereiro de 2016, 
às 10:00h na Câmara Municipal de Vereadores, sito na Avenida Humaitá nº 672 
– Porto Vera Cruz/RS, o LEILÃO PÚBLICO para FORNECIMENTO DE 
BEBIDAS para os Pontos Comerciais determinados, para a 2ª ExpoPorto, nos 
dias 18, 19 e 20 de Março de 2016, no Centro Municipal de Esporte e Lazer 
ADOLFO BENKE, de Porto Vera Cruz, RS. 
 

1.  Do Objeto 
 
 Exploração de pontos comerciais para venda de bebidas, com 

lance mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Os produtos a serem 
comercializados obedecerão a um tabelamento de preços  e  locais  definidos 
pela Comissão de Gastronomia conforme segue: 

Item Descrição   Valor máximo R$ 

Cerveja Brahma Latão 473 ml 6,00 

Cerveja s/ álcool Brahma Lata 350 ml 6,00 

Cerveja Preta Brahma Latão 473 ml 6,00 

Refrigerante (Coca-Cola; Kuat; 
Fanta Uva; Fanta Laranja e Sprit 

Lata 350 ml 3,50 

Agua Mineral c/ e s/ gás  Pet 600 ml 3,50 

 
           Pontos comerciais: 

1. – 01 Lancheira; (na área central e extensão da área de shows). 
2. – 01 Restaurante. 

 
2. Da Habilitação 

 
  Para que esteja apto a participar deste edital de Leilão, o 
proponente deverá apresentar junto à Comissão de Gastronomia da 2º 
ExpoPorto de Porto Vera Cruz, no dia 15 de fevereiro de 2016 até a hora da 
realização do leilão os seguintes documentos, que poderão ser as originais ou 
cópias autenticadas em cartório ou por membro da Comissão de Gastronomia. 
- CNPJ; (comprovando atividade na área demandada). 
- CNDM- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, de Porto Vera 
Cruz. 
 

3. Da Proposta 
     A empresa deverá apresentar à Comissão de Gastronomia a 
proposta conforme Anexo I deste Edital, com valor por extenso legível e assinado 
pelo representante legal da empresa. 
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4. Do Pagamento 

  O Pagamento com base na proposta vencedora será efetuado 
através da CONTA BANCÁRIA Nº 04.036.362-00 Agência 0323 BANRISUL, até 
dia 05 de março de 2016. 
 
    5. Das Obrigações 
 
O vencedor fica obrigado: 
- a disponibilizar diariamente a quantidade necessária de bebidas para os pontos 
fixados neste edital; 
- disponibilizar a quantidade de freezers correspondentes á quantidade de 
bebida fornecida de modo que à mantém devidamente gelada; 
- disponibilizar 60 mesas e 240 cadeiras para a lancheira; 
- fornecer a bebida e valores conforme fixado na Cláusula Primeira deste edital; 
- recolher os freezers, mesas cadeiras e a sobra da bebida até o dia seguinte ao 
encerramento da 2ª ExpoPorto, ou seja, no dia 21 de março de 2016. 
 
5. Condições do Leilão 

Os lances serão verbais a partir do preço mínimo estabelecido, ou melhor, preço 
oferecido por interessado, considerando-se vencedor o interessado que 
oferecer maior lance. 

   
6. Regulamento 
 
FORNECIMENTO DE BEBIDAS 
  A Comissão de Gastronomia da 2ª Expo Porto - Diversidade que 
Une Fronteiras define as normas que deverão ser seguidas pelos interessados 
em participar do Leilão, para o fornecimento das bebidas a serem 
comercializadas nos pontos de alimentação, pré-determinados, no interior do 
Centro Municipal de Esporte e Lazer ADOLFO BENKE de Porto Vera Cruz, nos 
dias 18, 19 e 20 de Março de 2016. 
 
1. O vencedor assume a obrigação de prestar da melhor forma e maneira 
possível, o fornecimento de bebidas aos pontos de comercialização, atendendo 
os requisitos da legislação no que tange à proibição de venda de bebidas 
alcóolicas para menores; 
2. Disponibilizar o pessoal necessário para o atendimento de distribuição com 
entrega das bebidas nos pontos pré estabelecidos; 
3. Fica sob responsabilidade total do vencedor a venda de fichas das bebidas 
nos pontos estabelecidos pela Comissão Central durante os três dias da feira. 
4. Fica sob responsabilidade do interessado vencedor do leilão a obtenção de 
autorização para regular o funcionamento junto aos órgãos públicos em especial 
perante a Secretaria da Saúde e fiscalização do ICMS e encargos trabalhistas. 
5. O vencedor deverá cumprir integralmente o horário estipulado pela Comissão 
Central e Gastronomia para o abastecimento do seu ponto central de 
redistribuição; 
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6. O vencedor deverá concluir todo o trabalho de montagem e instalação de 
equipamento impreterivelmente até às 24h do dia 17/03/2016, para vistoria e 
deverá entregar a área locada em perfeito estado de conservação, correndo por 
sua conta despesas decorrentes de eventuais danos causados nas instalações 
a ele destinadas; 
7. Haverá fiscalização durante a realização da Feira, ficando sujeito à interdição 
para adequar-se as normas exigidas. 
8. No caso do vencedor desistir do fornecimento do objeto do leilão ou efetuar o 
pagamento fora do prazo determinado, perderá o valor pago e será convocado 
o primeiro suplemente melhor colocado no leilão. 
9. No caso de desistência o vencedor deverá comunicar a Comissão de 
Gastronomia, 05(cinco) dias de antecedência da realização do evento. 
10. Caso o leilão não tiver interessado, a Comissão de Gastronomia fará a 
chamada através de um segundo edital e persistindo desinteressados a 
Comissão reserva-se o direito de comercializá-lo da forma que melhor lhe 
convier. 
11. Somente poderão ser comercializadas, no interior do Parque de Exposições, 
as marcas de bebidas determinadas pela Feira (exclusividade). 
12. Todos os pontos de comercialização de alimentos são fixos em locais pré-
determinados pela Comissão de Gastronomia. 
 
7. Condições Gerais 
1. Os participantes do leilão não poderão alegar sob qualquer forma ou pretexto 
o desconhecimento dos requisitos deste edital. 
2. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão Central da 2ª 
ExpoPorto. 
3. Maiores informações que se fizerem necessárias poderão ser obtidas através 
dos telefones: (55) Glaucia 84091822 ou (55) 8469 7449 e o edital com o 
regulamento completo pelo site www.portoveracruz.rs.gov.br em link próprio da 
feira. 
 
Porto Vera Cruz, 28 de janeiro de 2016. 
 
 
______________________________ 
Vanice Helena Andrade de Matos 
Presidente da 2ª ExpoPorto 
 
 
_____________________________ 
Glaucia Milani Carmona  
Coordenadora da Comissão de Gastronomia 
 
 
 
 
 

http://www.portoveracruz.rs.gov.br/
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Anexo I 
 

Proposta da Empresa 
Objeto: DADOS DO PROPONENTE 

Exploração de pontos comerciais para venda de bebidas, com lance 
mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Os produtos a serem comercializados 
obedecerão a um tabelamento de preços e locais definidos pela Comissão de 
Gastronomia conforme segue:  

Item Descrição   Valor máximo R$ 

Cerveja Brahma Latão 473 ml 6,00 

Cerveja s/ álcool Brahma Lata 350 ml 6,00 

Cerveja Preta Brahma Latão 473 ml 6,00 

Refrigerante (Coca-Cola; Kuat; 
Fanta Uva; Fanta Laranja e Sprit 

Lata 350 ml 3,50 

Agua Mineral c/ e s/ gás  Pet 600 ml 3,50 

 
           Pontos comerciais: 

1. – 01 Lancheira; (na área central e extensão da área de shows). 
2. – 01 Restaurante. 

 
 
 
Proposta da empresa: R$.................................................................................... 
 
 
 
Data/ 
 
 
. 
_________________________________________. 
Empresa Proponente 
Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ-RS 

Avenida Humaitá 672 CNPJ Nº 91.105.452/0001-93 
Porto Vera Cruz-RS 

 
 

 
                           EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO PARA 
 

FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA A 2ª EXPOPORTO. 
 

A Comissão de Gastronomia da 2ª ExpoPorto - Diversidade  que Une Fronteiras,   
de Porto Vera Cruz/RS, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO pelo 
presente Edital, que acontecerá no dia 15 de Fevereiro de 2016, às 10:00h na 
Câmara Municipal de Vereadores, sito na Avenida Humaitá nº 672 – Porto Vera 
Cruz/RS, o LEILÃO PÚBLICO para FORNECIMENTO DE BEBIDAS para os 
Pontos Comerciais determinados, para a 2ª ExpoPorto, nos dias 18, 19 e 20 de 
Março de 2016, no Centro Municipal de Esporte e Lazer ADOLFO BENKE de 
Porto Vera Cruz, RS. 
               
Do Objeto 

Exploração de pontos comerciais para venda de bebidas, com lance 
mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Os produtos a serem comercializados 
obedecerão a um tabelamento de preços  e  locais  definidos pela Comissão de 
Gastronomia conforme segue:  

Item Descrição   Valor máximo R$ 

Cerveja Brahma Latão 473 ml 6,00 

Cerveja s/ álcool Brahma Lata 350 ml 6,00 

Cerveja Preta Brahma Latão 473 ml 6,00 

Refrigerante (Coca-Cola; Kuat; 
Fanta Uva; Fanta Laranja e Sprit 

Lata 350 ml 3,50 

Agua Mineral c/ e s/ gás  Pet 600 ml 3,50 

 
           Pontos comerciais: 

1. – 01 Lancheira; (na área central e extensão da área de shows). 
2. – 01 Restaurante. 

 
Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones (55) 3613-9137 
ou (55) 84091822 com Glaucia e o edital com o regulamento completo pelo site 
www.portoveracruz.rs.gov.br, em link da feira. 
 
 
Porto Vera Cruz, 28 de janeiro de 2016. 
 
 
 
Vanice Helena Andrade de Mato                       Glaucia Milani Carmona 
Presidente da 2ª ExpoPorto                Coordenadora da Comissão de Gastronomia 
 
 
 
 
 

http://www.portoveracruz.rs.gov.br/
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Anexo II 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL 
  

 

LOCADORA: 2ª EXPOPORTO, Feira Municipal de  Porto Vera Cruz – RS, 
representada por sua Presidente  Sra: VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS 
CPF 619.653.750-49 Contato; Glaucia Milani Carmona CPF; 001.814.270-
28fone (055) 3613-9137 / 8406-9996. 

 

Empresa:______________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________Bairro___________________ 

FONE ________________________________________________________      

EMAIL:________________________________________________________ 

NOME FANTASIA:______________________________________________ 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato, e na melhor forma de 

direito, as partes supra-qualificadas têm justo e acordado a locação para 
exploração de um espaço comercial adiante descrito, que se se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
PRIMEIRA: A LOCADORA dá em locação, a (o) LOCATÁRIA (O), sediado no 

Município de Porto Vera Cruz ( ); não sediado no Município de Porto Vera Cruz  

( ) o(s) espaço(s)para exploração comercial (is)  para vendas  de bebidas, 

quando da realização da 2ª EXPOPORTO que ocorrerá no período de 18,19 e 

20 de Março de 2016, tendo por local o Centro Municipal de Esporte e Lazer 

ADOLFO BENKE, na Av. Humaitá, nº 335. 

  

SEGUNDA: A locação para exploração é ajustada pelo prazo de 03 (três) dias, 
18, 19 e 20 de Março de 2016, período de duração da 2ª EXPOPORTO. 
 
TERCEIRA: O pagamento pela autorização de uso será efetuado até dia 05 de 

março de 2016 em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta 

bancária do Município no valor de R$........................ O pagamento será feito 

diretamente ao LOCADOR, unicamente através de depósito na Conta 

Bancária PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ 2ª 

EXPOPORTO/2016, Agência 0323 Conta nº 04.036.362-00. 
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Parágrafo primeiro: Os produtos a serem comercializados obedecerão 
a um tabelamento de preços e  locais  definidos pela Comissão de Gastronomia 
conforme segue:  

Item Descrição   Valor máximo R$ 

Cerveja Brahma Latão 473 ml 6,00 

Cerveja s/ álcool Brahma Lata 350 ml 6,00 

Cerveja Preta Brahma Latão 473 ml 6,00 

Refrigerante (Coca-Cola; Kuat; 
Fanta Uva; Fanta Laranja e Sprit 

Lata 350 ml 3,50 

Agua Mineral c/ e s/ gás  Pet 600 ml 3,50 

 

Pontos comerciais: 

1.    01 Lancheira; (na área central e extensão da área de shows). 
      2.    01 Restaurante 
 
QUARTA: Não ocorrendo o pagamento até a data indicada a autorizatária 
perderá o direito do espaço e será convocado o primeiro suplente. 
 
Parágrafo primeiro: Ocorrendo desistência por parte da (o) LOCATÁRIA (O) de 

qualquer desrespeito ou descumprimento dos termos do presente Contrato, Lei 

Municipal 1.373/2015 e posteriores resoluções administrativa, faculta à 

LOCADORA a rescisão do “Contrato de Locação Comercial”, não cabendo ao 

infrator qualquer direito de indenização, ressarcimento, retenção ou 

compensação outra, incidindo para o mesmo, ainda e independentemente de 

rescisão, a penalidade de perder a favor da Administradora o valor que já tiver 

pago pela locação, ficando o Espaço liberado para repasse pela Administradora 

a terceiro interessado.  

QUINTA: A (o) LOCATÁRIA (O) compromete-se a usar o espaço locado, 
exclusivamente para os fins descritos na cláusula primeira, ficando 
expressamente vedado a cessão, transferência ou sublocação, comercialização 
de mercadorias fora do espaço reservado para a empresa, bem como a venda 
de bebidas e comes, no todo ou em parte, sem a prévia concordância por escrita 
da LOCADORA. 
 
SEXTA: A (o) LOCATÁRIA (O) receberá o espaço, objeto desta locação, em 
perfeitas condições de uso, comprometendo-se a entregá-lo, ao final, nas 
mesmas condições em que o recebe, salvo desgastes decorrentes do tempo 
normal de uso. 
 
SÉTIMA: Integra o presente contrato, dele fazendo parte para todos os efeitos 
legais, conforme Lei Municipal, DA 2ª EXPOPORTO/2016, recebendo 
posteriormente a (o) LOCATÁRIA (O) um exemplar e comprometendo-se a 
cumprir integralmente todas as suas condições e disposições. 
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Parágrafo primeiro: Qualquer tolerância ou concessão relativa às obrigações 
deste Contrato e Lei Municipal 1.373/2015, não constituirá precedente invocável 
pela (o) LOCATÁRIA (O). 
 
OITAVA: As partes elegem o foro da Comarca de Santo Cristo, RS, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para discutir eventuais 
dúvidas oriundas deste contrato. 
 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentais, a 
fim de que produza os efeitos jurídicos e legais desejados. 
 
       Porto Vera Cruz/RS, em ____ de_________de 2016. 
 
 
 
________________________   _________________________ 
    LOCADORA     LOCATÁRIA (O) 
 Vanice Helena Andrade de Matos 
    Presidente da 2ª ExpoPorto 
       
 
Testemunhas: 
 
 
________________________    ___________________ 

 


