
 

  

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NO 

USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO 

EMPÓRIO JOAZEIRO, ANTIGO MERCADO PÚBLICO DE JUAZEIRINHO-PB. 

  

 

 

 

 

 



 

1. DO PREÂMBULO  

1.1. O MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO – PB, inscrito no CNPJ nº 08.996.886/001-

87, com sede a Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178, Centro, 

Juazeirinho – PB, representado pela Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições 

legais, torna público para conhecimento dos interessados, que está procedendo ao 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2021, para fins de credenciamento de pessoas 

jurídicas para comercialização de produtos e serviços de acordo com os critérios e 

condições a seguir determinados. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente chamamento público tem como objetivo o credenciamento e 

seleção de pessoas jurídicas para outorga de permissão de uso, operacionalização e 

exploração comercial a título precário e oneroso de espaços públicos do “Empório 

Joazeiro”, antigo Mercado Público de Juazeirinho, localizado a rua Irene da Silva 

Hermínio, s/n, Centro, Juazeirinho-PB, com benfeitorias desta municipalidade, com a 

finalidade de nele explorar o ramo de comércio ou prestação de serviço, conforme 

condições previstas neste edital: 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar pessoas jurídicas regularmente estabelecidas no município 

e que atendam às condições deste edital e seus anexos, apresentando os 

documentos nele exigidos; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO/PB, a Avenida Juiz Federal Genival Matias de 

Oliveira, nº 178, Centro, Juazeirinho-PB, CEP 58.660-00, através da apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

4.1.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral relativo ao Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) emitida via internet, com data de 

emissão não superior a 60 (sessenta dias); 

4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, em vigor do Permissionário, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  



 

4.1.3. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

conforme o caso, relativa à sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo 

de atividade que exerce e compatível com o objeto deste chamamento. 

4.1.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal; 

4.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

4.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,  

4.1.7. Certificado de Regularidade do FGTS; 

4.1.8. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho; 

4.1.9. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede do Permissionário, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para 

abertura das propostas. 

4.1.10. Plano de Negócios (documento que descreve por escrito os objetivos de 

um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos 

sejam alcançados, diminuindo os riscos e incertezas).    

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. As inscrições acontecerão no dia 28 de junho de 2021, na sede da Prefeitura 

municipal, das 08h00 às 12h00. 

5.2. O candidato poderá se inscrever em apenas uma das categorias estabelecidas 

no ANEXO I, deste Edital. 

5.3. A inscrição deverá ser feita pessoalmente. 

5.4. Ao se inscrever, o candidato declara estar de acordo com todas as condições 

estabelecidas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicáveis à matéria.  

5.5. Somente a inscrição não dá ao interessado o direito de utilizar os espaços 

(salas) do “Empório Joazeiro”. 

 

6. DAS VAGAS E CATEGORIAS DAS SALAS  

6.1. A quantidade de vagas e suas respectivas categorias constam no Anexo I, 

deste Edital. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO  

7.1. Considerar-se-á credenciado o interessado que cumprir as exigências 

constantes nos itens 4.0, a 5.5, deste Edital.   

 

 

 

 



 

8. DO RECURSO  

8.1. Publicada a lista de credenciados, caberá recurso por parte dos participantes 

deste Edital, o qual deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias corridos. 

8.2. O recurso deverá ser protocolado na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUAZEIRINHO/PB, sito a Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178, 

Centro, Juazeirinho-PB, CEP 58.660-00, endereçado ao Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

8.3. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo deverá 

apreciar o teor do recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar do seu 

recebimento, submetendo a decisão à ciência e ratificação da Prefeita Constitucional. 

 

9. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS  

9.1. A distribuição das vagas será feita mediante análise documental, entrevista e 

avaliação do Plano de Negócios.  

9.2. Caso o número de inscritos e credenciados seja maior que o número de vagas, 

a análise documental, entrevista e avaliação do plano de negócio de que trata o item 

acima também será utilizado para a formação do cadastro de reserva. 

 

10. DOS HABILITADOS  

10.1. A análise documental será realizada no dia seguinte a apresentação dos 

documentos de habilitação, e publicado no Diário Oficial a relação dos habilitados 

aptos a entrevista de seleção. 

10.2. As entrevistas e análise dos Planos de Negócios, serão realizados pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, no dia 02 de julho de 

2021 na sede da Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB.              

10.3. Remanescendo as vagas, mesmo após a realização do procedimento 

mencionando nos itens anteriores, as mesmas poderão ser ocupadas, na ordem de 

inscrição, por interessados que apresentarem mediante protocolo geral com a 

documentação exigida neste Edital. 

10.4. Preenchidas as vagas, os ocupantes receberão licença para uso do espaço 

público para a comercialização de produtos ou serviços no Empório Joazeiro, na sua 

respectiva unidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual 

período.    

 

 

 

 



 

11. DA VACÂNCIA  

11.1. Após o início das atividades no Empório Joazeiro, havendo Vacância, por 

qualquer motivo de vagas, poderá ocupa-la o participante suplente imediatamente 

posterior conforme classificação obtida no item 8. acima, por deliberação da Prefeita 

Constitucional. 

11.2. Não havendo suplente para a categoria correspondente à vaga na condição de 

Vacância, a mesma permanecerá em aberto até que haja uma nova proposta para ser 

analisada pela Prefeita Constitucional.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Não será permitido revender produtos ou serviços em desconformidade com as 

categorias definidas no Anexo I, do presente Edital. 

12.2. O contemplado que se ausentar por mais de 60 (sessenta) dias da sala, será 

revogada sua permissão, sendo lhe assegurado o contraditório e ampla defesa.  

12.3. Nos espaços (salas) deverão ser instaladas portas de vidro temperado, 

seguindo o projeto arquitetônico do prédio. 

12.4. As impugnações aos termos deste Edital poderão ser promovidas por qualquer 

pessoa, protocoladas no Protocolo Geral na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUAZEIRINHO/PB, sito a Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178, 

Centro, Juazeirinho-PB, CEP 58.660-00, até 02 (dois) dias úteis antes da data final 

para o credenciamento, dirigida ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo.  

12.5. O município não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal 

ou por outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e 

que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.  

12.6. O pronunciamento da Prefeitura Municipal de Juazeirinho será enviado ao 

impugnante por e-mail e será divulgada no site desta Prefeitura para conhecimento 

de todos os interessados.  

12.7. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 

o e-mail prefeitura@juazeirinho.pb.gov.br  

12.8. Os interessados deverão conhecer o edital certificar-se de que preenchem os 

requisitos exigidos e analisarem a viabilidade de participarem do projeto.   

12.9. A participação do interessado neste credenciamento implica em aceitação de 

todos os termos deste edital. 

12.10. Os interessados em particular do credenciamento obrigam-se a acompanhar 

as informações referentes a esta contratação no site http://juazeirinho.pb.gov.br/ bem 

como as eventuais publicações no mesmo, com vista a possíveis alterações e avisos. 

mailto:prefeitura@juazeirinho.pb.gov.br
http://juazeirinho.pb.gov.br/


 

12.11. Os casos omissos neste edital serão tratados pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

 

13. DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II: MODELO DE CARTA PROPOSTA. 

ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO. 

ANEXO IV: ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS.   

ANEXO V: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

Juazeirinho-PB, 18 de junho de 2021. 

 

 

ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS 
Prefeita Constitucional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Número 

da loja 

 

Área 

(m2) 

 

Tipo de 

loja 

Sugestão de loja 

(opção 1) 

Sugestão de loja 

(opção 2) 

Sala 01 15,58 Comércio Correspondente bancário  
Escritório/consultório 

(geral) 

Sala 02 14,44 Serviços Perfumaria ou similares  
Assessórios para celular e 

relógio 

Sala 03 14,44 Serviços Higiene e beleza  Vestuário 

Sala 04 15,20 Serviços 
Salão de Beleza Masculino ou 

Feminino 
Barbearia 

Sala 05 15,01 Serviços 
Salão de Beleza Masculino ou 

Feminino 
Barbearia 

Sala 06 14,82 Serviços 
Salão de Beleza Masculino ou 

Feminino 
Barbearia 

Sala 07 18,05 Serviços Decoração 
Escritório/consultório 

(geral) 

Sala 08 17,93 Comércio Livraria/artigos religiosos Decoração/Artesanato 

Sala 09 14,44 Comércio Produtos naturais e afins  Suprimentos nutricionais 

Sala 10 14,51 
Alimentos e 

bebidas 
Sorveteria/lanchonete Doceria 

Sala 11 14,06 
Alimentos e 

bebidas 
Sorveteria/lanchonete Doceria 

Sala 12 15,01 
Alimentos e 

bebidas 
Sorveteria/lanchonete Doceria 

Sala 13 24,38 
Alimentos e 

bebidas 

 

Bar e petiscos 

 

Churrascaria/Restaurante 

Sala 14 16,75 
Alimentos e 

bebidas 
Restaurante/Pizzaria 

Doceria, salgados e 

lanches 

Sala 15 18,09 Comércio Roupas em geral 
Clínica de saúde ou de 

estética 

Sala 16 18,02 Comércio Calçados/Bijuterias Roupas em geral 

Sala 17 20,33 Comércio 
Loja de informática/Equipamentos 

eletrônicos 
Óptica 

Sala 18 18,42 Comércio Roupas em geral Roupas femininas 

Sala 19 18,42 Comércio Roupas em geral Roupas femininas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

Juazeirinho-PB, ___/____/_____ 

À: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021. 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentação exigida para 

credenciamento visando a obtenção de Permissão Remunerada de Uso à Título 

Oneroso do Espaço Público (Sala) N.º__________, com benfeitorias desta 

municipalidade, com a finalidade de nele explorar o ramo de comércio ou prestação 

de serviço. 

Tendo examinado o Edital acima mencionado e seus anexos, nós abaixo 

assinados, propomos locar o imóvel constante da Sala______do Edital de 

Chamamento, nas condições previstas no edital e na minuta de contrato que integram 

o instrumento convocatório pelo período de sessenta meses, para nele explorar a 

atividade de (descrever a atividade pretendida, descrevendo os produtos ou serviços 

a serem comercializados ou prestados) ____________________________________. 

Caso nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a cumprir com todas 

as normas e prazos fixados no edital. 

Manifestamos, neste ato, nossa concordância com os preços fixados pela 

Administração Pública. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da apresentação da nossa documentação junto ao 

Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB. 

Segue, em anexo, toda documentação requerida para habilitação, tudo, de 

acordo com o citado edital. 

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo 

com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos e que não existe 

nenhum fato impeditivo que possa obstar a nossa participação no referido processo. 

Anexos: Documentos de habilitação. 

Atenciosamente, 

__________________________________________________ 

Nome do representante Legal 

CPF N__________________ 

 



 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 DECLARAÇÃO 

 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO (A) PROPONENTE), DECLARA, para os 

devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 

27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da 

Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 

trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

DECLARA, que não pesa contra si, declaração de idoneidade, expedida por 

Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo. 

DECLARA, que não possui entre os proprietários nenhum titular de mandato 

eletivo. 

DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações, e que se 

submete integralmente às condições estabelecidas nesse TERMO. 

DECLARA que se compromete a iniciar as atividades no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias corridos a partir da data de assinatura do Termo de Permissão 

Remunerada de Uso. 

DECLARA que se compromete a prover os equipamentos suficientes e 

necessários para o regular funcionamento da atividade selecionada adstrita ao 

Espaço Público (sala), objeto do Termo de Permissão de Uso, em perfeito(s) estado 

de uso e conservação, a ser atestado pela equipe técnica da Prefeitura de Juazeirinho-

PB. 

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da 

Lei. 

 

 

Juazeirinho-PB, ____/___/_____ 

 

 

_________________________________________________ 

Nome do representante Legal 

CPF Nº: _______________ 

 

 



 

ANEXO IV - DO PLANO DE NEGÓCIOS  

 

 
QUESTÕES PARA SEREM RESPONDIDAS PELOS PRETENDENTES NO PLANO 
DE NEGÓCIOS: 

 
1) O que vai ser feito? Por quem vai ser feito? (fale um pouco da sua experiência 

profissional ou empresarial com o negócio). O que será oferecido ao mercado? 
O produto ou serviço. Quais as atividades principais e os produtos ou serviços 
que vão oferecer? CNPJ (MEI ou ME)? 
 

2) A quem será oferecido? Quem vai competir conosco? Qual será seu público 
alvo? Mercado/Fornecedores. Você vai ter parcerias? 

 
3) Como o cliente vai ser atendido? Marketing, marketing digital e redes sociais? 

Como será o relacionamento com seu cliente? Como a empresa irá vender? 
(somente pelo ponto físico ou terá venda via whatsapp, instagram, etc ? Vai ter 
entrega (deliery)? Como será a entrega? 
 

4) Quanto será gasto? Qual sua estrutura de custos? E sua proposta de valor? 
Fale sobre sua formação de preço de venda? E o preço que será colocado para 
o consumidor? E quanto teremos de retorno (suas fontes de receita previstas? 

 
5) Quando será realizado as ações e o atingimento de metas? 

 
6) Estrutura física (equipamentos, móveis) e quantas pessoas vai usar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO – EMPÓRIO JOAZEIRO 

 

 

 


