
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 00002/2020 
FEIRA DE VERÃO MARATAÍZES 2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, através da Comissão Especial para Realização do 
Evento denominado Feira de Verão Marataízes 2020, constituída pelo Decreto-N Nº. 2561/2020, em 
parceria com as Secretarias Municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável; Turismo, 
Cultura e Patrimônio Histórico; e Finanças, TORNA PÚBLICO processo de seleção de interessados 
em atuar na Feira de Verão Marataízes 2020, a ser regida pelo presente Edital. 
 
1. DO OBJETIVO: 
 
O presente Edital tem por objetivo selecionar empreendedores de diversas áreas de atuação, com 
suas respectivas produções, para ocupação e uso de espaço público coletivo destinado à divulgação 
e comercialização de produtos e serviços, denominado Feira de Verão Marataízes 2020, que 
acontecerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de março de 2020, na Praia Central de Marataízes. 
 
2. DAS OPORTUNIDADES: 
 
O evento será realizado na Praia Central de Marataízes - ES, em espaço público coletivo reservado 
à comercialização de produtos e serviços em geral, com disponibilização total de 100 (cem) stands, 
delimitados por produto a ser comercializado, conforme descrito abaixo: 
 
2.1. Artesanato em geral: até 20 stands; 
2.2. Eletrônicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, acessórios e similares: até 25 stands; 
2.3. Cosméticos e perfumaria: até 10 stands; 
2.4. Produtos de decoração, cama, mesa e banho, e outros utensílios para o lar: 15 stands; 
2.5. Vestuário, calçados e acessórios: até 30 stands. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Poderão participar da seleção empreendedores que atenderem aos seguintes critérios: 
 
3.1.1. Ser maior de 18 anos; 
3.1.2. Ser Micro Empreendedor Individual - MEI ou Microempresa - ME ou Artesão; 
3.1.2.1. Artesão habilitado com sua carteira de artesão emitida pela Secretaria de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES), do Estado do Espírito Santo; 
3.1.3. Residir no Município de Marataízes e ter iniciado suas atividades neste Município, no ramo 
correspondente, há 06 (seis) meses, no mínimo, até a data da publicação deste edital. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES: 
 
4.1. Os interessados em participarem da seleção, que se enquadrarem nas condições estabelecidas no 
item 3, deverão fazer a sua inscrição no período de 11 a 21 de fevereiro de 2020, mediante preenchimento 
do Formulário de Inscrição, disponível no Link https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, e 
entregá-lo, instruídos com os documentos exigidos no item 4.2, em envelope lacrado, na Sala do 
Empreendedor. 
 
4.1.1. A Sala do Empreendedor, localizada à Rua Joaquim Gomes, Edifício Arunas, Bairro Cidade 
Nova, Marataízes-ES, receberá os envelopes lacrados, contendo os formulários de inscrição, 
devidamente impressos e preenchidos, juntamente com os respectivos documentos, de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, no período estabelecido no item 4.1. 
4.1.2. O prazo estabelecido no item 4.1 poderá ser prorrogado caso não haja até a data estipulada, 
inscrições suficientes ao preenchimento de todas as vagas. 
4.1.3. Na hipótese de prorrogação, as vagas remanescentes serão disponibilizadas também para 
empreendedores de outros municípios e estados, com as mesmas exigências e critérios, mantendo, 

https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao,


 

para efeito de classificação, a prioridade dos empreendedores deste Município, da Região Sul e do 
Estado, nessa ordem. 
 
4.2. Documentação exigida para inscrição: 
 
4.2.1. Ficha de Inscrição totalmente preenchida de forma legível e sem rasuras, devidamente 
assinada pelo interessado ou procurador legalmente constituído especificamente para o ato; 
4.2.2. Cópia de documento oficial com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho); 
4.2.3. Cópia do CPF; 
4.2.4. Cópia do comprovante de residência; 
4.2.5. Cópia da carteira de artesão emitida pela SETADES (quando se tratar de Artesão); 
4.2.6. Cópia do cartão de CNPJ (quando se tratar de ME e MEI); 
4.2.7. Cópia do Contrato Social (quando se tratar de ME); 
4.2.8. Cópia do Certificado do MEI (quando se tratar de Micro Empreendedor Individual); 
4.2.9. Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida em nome do Artesão, Micro-empreendedor 
ou Microempresa interessados, devidamente atualizada. 
 
4.3. Cada interessado poderá concorrer a somente 01 (uma) vaga para participação no evento. 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DOS PRAZOS: 
 
5.1. O processo de seleção se dará através de análise e avaliação das inscrições, pela Comissão 
Especial de Realização da Feira de Verão Marataízes 2020, observando as exigências estabelecidas 
neste Edital e legislação pertinente, quando for o caso. 
5.2. Havendo inscrições em número superior ao quantitativo de vagas disponibilizadas por ramo de 
negócio, conforme definido no item 2, serão utilizados os seguintes critérios, para fins de classificação: 
 
5.2.1. Curso de qualificação feito na Sala do Empreendedor de Marataízes = 20 pontos; 
5.2.2. Ter sua atividade iniciada no Município de Marataízes, por prazo superior a 06 meses = 10 
Pontos por cada mês acima dos 6 meses, até o limite de 80 pontos. 
 
5.3. Para fins da classificação de que trata o item 5.2, e comprovação do quesito estabelecido no 
subitem 5.2.1, o interessado deverá apresentar o Certificado de Curso emitido pela Sala do 
Empreendedor. 
5.4. Em caso de empate, a definição do vencedor se dará através de sorteio realizado pela Comissão 
Especial de Realização da Feira de Verão Marataízes 2020, sendo permitida a presença dos 
participantes. 
5.5. O empreendedor que não atender aos critérios de participação, conforme estabelecido no Item 
3, será automaticamente desclassificado. 
5.6. O resultado parcial será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Marataízes, no prazo de um 
dia úteis após o encerramento das inscrições. 
5.7. Havendo discordância justificada quanto ao resultado da classificação, poderão os participantes 
apresentar recursos até um dia útil após a divulgação do resultado parcial. 
5.8. Os recursos deverão ser entregues diretamente à Sala do Empreendedor de Marataízes. 
5.9. Os recursos deverão ser apresentados por escrito, contendo toda a fundamentação legal e provas 
de que o resultado questionado não respeitou as exigências do presente edital. 
5.10. Serão analisados pela Comissão somente os recursos tempestivos. 
5.11. Não serão aceitos recursos produzidos por pessoas alheias ao presente processo seletivo. 
5.12. Se, encerrado o prazo inicial, as 100 vagas disponibilizadas neste edital porventura não forem 
preenchidas por interessados habilitados deste Município, a seleção dos comerciantes externos se dará 
por ordem de entrega da ficha de inscrição e documentos obrigatórios na Sala do Empreendedor de 
Marataízes.  
 
6. DO RESULTADO FINAL: 
 



 

6.1. O resultado final será divulgado no site da Prefeitura de Marataízes em até um dia útil após 
julgamento de todos os recursos recebidos. 
 
7. DA TAXA DE LICENÇA: 
 
7.1. Para ocupação dos stands e exercício das atividades, na FEIRA DE VERÃO MARATAÍZES 2020, 
de que trata o presente Edital, fica estabelecido os seguintes valores relativos à Taxa de Licença para 
Exercício Eventual ou Ambulante: 
 
7.1.1. Empreendedores externos: R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
7.1.2. Microempresa - ME estabelecida no Município: R$ 500,00 (quinhentos reais); 
7.1.3. Microempreendedor Individual - MEI estabelecido no Município: 50% (cinquenta por cento) do 
valor estabelecido para Microempresa, conforme subitem 7.1.2; e, 
7.1.4. Artesãos: Isentos. 
 
7.2. Os selecionados, não isentos, deverão efetuar o pagamento da Taxa de Licença para Exercício 
Eventual ou Ambulante, à vista, através de boleto bancário emitido pelo Setor de Cadastro 
Econômico, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Marataízes. 
 
8. DAS VEDAÇÕES: 
 
8.1. Não será permitida a ocupação do stand, sob nenhuma hipótese, se não for apresentado aos 
organizadores do evento, no momento da instalação, o comprovante de quitação da Taxa de Licença para 
Exercício Eventual ou Ambulante ou a carteira de Artesão emitida pela SETADES. 
8.2. O contemplado não poderá ceder, sublocar, repassar ou vender seu espaço a terceiros, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas, durante toda a realização do evento, sob pena de perda imediata do 
Alvará de funcionamento e direito ao uso do espaço. 
8.3. Fica estabelecido o pagamento de multa no valor equivalente a 05 (cinco) vezes do valor da Taxa 
de Licença para Exercício Eventual ou Ambulante estabelecido no item 7.1.1 aos que descumprirem 
o item 8.2. 
 
9. DA VIGÊNCIA DA LICENÇA PARA TRABALHAR NA FEIRA DE VERÃO 2020: 
 
9.1. A vigência da licença será do dia da sua concessão até o dia 08 de março de 2020, último dia da 
realização da Feira de Verão Marataízes 2020. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
10.1. Os selecionados deverão, por conta própria, dispor de toda estrutura necessária para a 
exposição e comercialização de seus produtos, quantidade suficiente para a comercialização bem 
como, de material de divulgação do seu estabelecimento (cartão de visita, panfletos, banners, etc). 
10.2. O ônus dos custos de produção, aquisição, embalagem, acondicionamento, remessa, impostos 
e seguro das peças expostas ficarão a cargo do empreendedor selecionado, inclusive a segurança 
dos produtos e / ou equipamentos durante todo o período da realização do evento. 
10.3. É obrigatória a presença dos empreendedores no momento da montagem e desmontagem dos 
Stands sendo estes responsáveis por desembalar e embalar suas peças. 
 
10.3.1. Durante a realização do evento, na ausência do empreendedor, as pessoas que 
permanecerem no stand deverão comprovar seu vínculo com o responsável titular do Alvará de 
Licença. 
 
10.4. Ficam desde já todos os selecionados notificados de que os espaços dos stands deverão ser 
desocupados no dia 09 de março de 2020, até às 10:00 horas, impreterivelmente, sob pena de apreensão 
de toda a mercadoria e / ou equipamento. 



 

10.5. A devolução dos produtos e/ ou equipamentos eventualmente apreendidos somente será realizada 
mediante o pagamento de multa pelo não atendimento à notificação contida no item 10.4 e ressarcimento 
de valores gastos pela Prefeitura Municipal no acondicionamento, transporte e guarda do material. 
10.6. As situações não previstas neste Edital serão resolvidas pela COMISSÃO ESPECIAL DE 
REALIZAÇÃO DA FEIRA DE VERÃO MARATAÍZES 2020, nomeada por ato do Chefe do Executivo 
Municipal. 
10.7. As inscrições implicam no conhecimento e concordância de todos os termos e condições 
previstos neste Edital. 
 

Marataízes - ES, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 

PABLO ALVES DA SILVA 
Presidente da Comissão Especial de Realização da Feira de Verão Marataízes 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

Todas as fases do evento respeitarão o seguinte Cronograma: 
 

FASE PRAZO 

Publicação do Edital de Credenciamento 10/02/2020 

Divulgação do Credenciamento (site, mídias sociais, etc.) 10/02/2020 a 21/02/2020 

Inscrições 11/02/2020 a 21/02/2020 

Resultado parcial 24/02/2020 

Recursos 26/02/2020 

Resultado final 28//02/2020 

Reunião preparatória 02/03/2020 

Data do evento 05/03/2020 a 08/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

NOME: 
 
CPF: 
 

RG: 
 

DATA DE NASCIMENTO: 
____/____/_____ 

ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
 

CNPJ: 
 

E-MAIL: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
 

POSSUI PONTO FIXO:  (  ) SIM     (  ) NÃO 

 
ÁREA DE INTERESSE: 
 
(   ) Artesanato em geral; 
(   ) Eletrônicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, acessórios e similares: até 25 stands;   
(   ) Cosméticos e Perfumaria; 
(   ) Produtos de decoração, cama, mesa e banho, e outros utensílios para o lar; 
(   ) Vestuário, calçados e acessórios. 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
Eu, ____________________________________________, neste ato representando a empresa acima, 
declaro ter conhecimento das condições de participação da Feira de Verão Marataízes 2020 , organizada 
pela Prefeitura Municipal de Marataízes. 
 

Marataízes - ES, ______ de fevereiro de 2020. 
 
 

_____________________________ 
Assinatura 


