
 

 
ANEXO IV 

REGULAMENTO DA CONCESSÃO DAS CANTINAS DO ESTÁDIO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS 
(PITUAÇU) 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 FINALIDADE 
Este regulamento tem por finalidade disciplinar as atividades e estabelecer procedimentos regulamentares referentes 
Autorização de Uso, para exploração comercial específica de lanchonete e bar, no que concerne ao Funcionamento de 
Cantinas localizadas no Estádio Governador Roberto Santos – Pituaçu, conforme Resolução 216/04, de 15/09/2004, da 
Agência de Vigilância Sanitária. 
1.2 CONCEITOS 
1.2.1 AUTORIZANTE 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB.  
1.2.2 AUTORIZADA 
A Pessoa Jurídica de direito público ou de direito privado ou empreendedor individual, que requer o Estádio de Pituaçu 
para a realização de eventos, o qual deverá assumir o compromisso de cumprir fielmente as diretrizes, normas e 
obrigações estabelecidas nesta Instrução Normativa nº 001/2015, no Regulamento de Uso, no Termo de Autorização 
de Uso pactuado e neste Regulamento. 
 1.2.3 CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
O contrato por meio do qual é concedida a utilização do bem público à AUTORIZADA, que se obriga a equipá-lo de 
forma adequada, às suas expensas e fazer funcionar as Cantinas nas condições ditadas pela AUTORIZANTE, 
conforme especificado neste Regulamento, sendo-lhe assegurado o direito de explorá-lo pelo prazo solicitado para 
realização do evento no estádio, mediante a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. 
1.2.4 SERVIÇO ADEQUADO 
É aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia, sanidade 
e higiene na prestação dos serviços e modicidade nos preços cobrados aos usuários. 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB, CNPJ 13.323.001/0001-19, situada à Rua dos 
Colibris, nº 18, Imbuí, representada pelo seu Diretor Geral, autorizado pelo Decreto Estadual nº 9.361, de 07/03/05, 
denominado AUTORIZANTE, com base na Instrução Normativa nº 01/2015 – SUDESB, nas disposições da Lei 
Estadual 9.433, de 1°/03/05, resolve estabelecer o Regulamento das Cantinas, mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas. 
3. OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA 
3.1 A contratação e a manutenção de funcionários em quantidade suficiente para atender a demanda de público no 
local, de acordo com o jogo/evento, obedecendo ao respectivo contrato; 
3.2 Manter as instalações em perfeitas condições de higiene e conservação; 
3.3 Fazer funcionar as cantinas nos dias de jogos/eventos previamente marcados; 
3.4 Cumprir as normas de organização e funcionamento estabelecidas para os serviços prestados, conforme este 
Regulamento; 
3.5 Reparar todo e qualquer prejuízo que, por ato seu ou de seus prepostos, causarem a AUTORIZANTE, em virtude 
da Concessão de Uso; 
3.6 Permitir aos representantes da AUTORIZANTE livre acesso, para fiscalização às instalações do imóvel concedido; 
3.7 Responder por todas as obrigações concernentes à legislação sanitária, fiscal, social, tributária e trabalhista, 
responsabilizando-se pelo ônus de qualquer natureza; 
3.8 Manter, no horário de funcionamento da Cantina locada, prepostos devidamente qualificados, que assumam toda a 
responsabilidade técnica e administrativa, com plenos poderes para deliberar sobre qualquer determinação por parte 
da AUTORIZANTE que se torne necessária, objetivando o bom andamento dos serviços; 
3.9 Comercializar produtos, na forma e embalagem determinadas pela AUTORIZANTE; 
3.10 Manter o local permanentemente limpo e higienizado, respondendo pela fiscalização da Saúde Pública, podendo 
ser inquirido, a qualquer momento, pela AUTORIZANTE; 
3.11 Responsabilizar-se pelas contratações, inclusive mão-de-obra, sendo regidas pelas disposições de direito privado 
e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre a AUTORIZANTE e os terceiros contratados 
pela AUTORIZADA; 
3.12 Cumprir rigorosamente a relação dos produtos que poderão ser comercializados nas Cantinas que são: cerveja 
em lata, refrigerante em lata ou garrafa plástica, água mineral em copo ou garrafa plástica, suco ou chá em lata, caixa 
de embalagem tetra pak ou copo plástico descartável, doces, salgados, sanduíches, churrasquinho (sem espeto) feito 
em chapa elétrica com exaustor, pizza e cigarro; 
3.12.1 Com relação à venda de cerveja, refrigerante e chá em lata, a AUTORIZADA deverá atender as normas 
estabelecidas pela FBF - Federação Baiana de Futebol e pela CBF – Confederação Brasileira de Futebol; 
3.13 Não extrapolar, em nenhuma hipótese, os preços praticados no mercado para o fornecimento dos alimentos ou 
bebidas, os quais serão fiscalizados pela AUTORIZANTE; 
3.14 Encaminhar, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da realização do jogo/evento, à 
AUTORIZANTE – Coordenação de Espaços Esportivos – I a relação dos alimentos e bebidas a serem comercializados; 
3.15 Manter a Tabela de Preços em local visível; 
3.16 Fazer com que todos os funcionários que estiverem trabalhando nas Cantinas estejam com asseio condizente 
para manipulação de alimentos e bebidas e ainda utilizar calça comprida e guarda-pó na cor branca, sapatos fechados, 



 

 
devidamente limpos, com identificação do número da Cantina e tarjeta de identificação com o nome do funcionário, de 
acordo com padronização estabelecida pela AUTORIZANTE; 
3.17 Cumprir o que prescreve as normas da Vigilância Sanitária no que concerne à manipulação de alimentos e 
bebidas, especialmente a Resolução nº 216, de 15/09/2004; 
3.18 Abastecer as Cantinas, até 24 (vinte e quatro) horas antes do jogo/evento, quando realizado em dias úteis ou até 
o último dia útil, quando este ocorrer aos domingos ou feriados prolongados, informando a AUTORIZANTE 
(Coordenação de Espaços Esportivos I) o horário de entrega do material, para o devido agendamento; 
3.19 Efetuar a refrigeração de alimentos e bebidas em compartimentos adequados, tipo freezer, com a utilização de 
gelo ou energia elétrica. 
3.20 Zelar pelas instalações físicas, elétricas e hidráulicas existentes, devendo comunicar à AUTORIZANTE 
(Coordenação de Espaços Esportivos I), a ocorrência de qualquer dano ou a necessidade de qualquer intervenção que 
se apresentar, sendo que as interferências efetuadas sem a autorização da AUTORIZANTE poderão implicar na 
obrigação de ressarcimento dos gastos e prejuízos decorrentes. 
3.21 Responsabilizar-se por todo equipamento e material existente na cantina durante o período contratual, não 
responsabilizando a AUTORIZANTE por quaisquer danos que por ventura vierem a ocorrer;  
3.22 É vedado: 
a) Manter qualquer tipo de alimento ou bebida à exposição, sem obedecer aos critérios sanitários de higiene e 
conservação; 
b) Vender e entregar bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme art. 2º, item V, da Lei Estadual nº 
12.959, de 14 de fevereiro de 2014, podendo a AUTORIZADA e ou pessoa física responsável por tais condutas, 
responder civil e criminalmente, nos termos da legislação vigente.  
c) Entregar bebidas nos balcões em garrafas ou latas, sendo permitida, única e exclusivamente, em copos descartáveis 
ou embalagens tetra pak; 
d) Manter nas cantinas quaisquer tipos de materiais inflamáveis, inclusive botijões de gás; 
e) A permanência no interior da cantina de menores de 18 anos seja quais forem os motivos; 
f) Utilizar-se da cantina para pernoite ou nela dormir, sejam quais forem os motivos; 
g) Estocar engradados de bebidas no interior da cantina ou de quaisquer outros tipos de materiais ou equipamentos, 
exceto micro-ondas, geladeiras, freezers, chapas elétricas, sanduicheiras e fornos elétricos; 
h) Construir, pintar ou adaptar quaisquer outros equipamentos que altere a estrutura das cantinas; 
i) Manter no interior das cantinas quaisquer tipos de mobiliários, equipamentos ou materiais velhos, quebrados, 
enferrujados ou sujos que deteriore o aspecto visual do ambiente; 
4. OBRIGAÇÕES DA AUTORIZANTE 
4.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições de serviços e as cláusulas contratuais de concessão; 
4.2 Fiscalizar a prestação dos serviços e comunicar à AUTORIZADA qualquer irregularidade detectada; 
4.3 Extinguir a concessão nos casos previstos neste instrumento e nas leis que o regem; 
4.4 Proceder ao acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos que poderão ser comercializados nas 
Cantinas; 
5. DAS PENALIDADES 
5.1 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Autorizante, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade da Autorizada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que a sua ocorrência 
não implicará em qualquer responsabilidade da Autorizante; 
5.2 – As penalidades e multas estão descritas no Termo de Autorização. 
6. DO PAGAMENTO 
6.1 O valor do aluguel das cantinas será cobrado de acordo com o tamanho das por m² dos espaços, proporcional a 
quantidade de eventos realizados no mês, conforme tabela anexa; 
6.2 O pagamento deverá ser realizado juntamente com a taxa administrativa através de depósito ou transferência para 
a conta corrente da AUTORIZANTE: Banco do Brasil – Agência: 3832-6, Conta Corrente: 991196-0, Destinação 213 – 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia; 
7 . DA ABERTURA DAS CANTINAS 
7.1 Fica definido que o número de cantinas a serem abertas nos jogos/eventos dependerá do público total presente ao 
jogo/evento, sendo: 
Público de 0 – 1.000 = abertura de 01 (uma) cantina; 
Público de 1.001 – 5.000 = abertura de 03 (três) cantinas; 
Público de 5.001 – 15.000 = abertura de 06 (seis) cantinas; 
Público de 5.001 – 15.000 = abertura de 06 (seis) cantinas; 
Público de 5.001 – 15.000 = abertura de 06 (seis) cantinas; 
Público de 15.001 – 50.000 = abertura de todas (10) cantinas. 
7.2 Fica definido que em jogos/eventos com público acima de 1.001 (hum mil e um) pessoas,   
01 (uma) das cantinas a serem abertas deverá ser localizada na área destinada aos visitantes; 
7.3 Fica definido que em jogos/eventos com público abaixo de 1.000 (hum mil) pessoas, onde 
há obrigatoriedade de abertura de apenas 1 (uma) cantina, o AUTORIZADO deverá 
disponibilizar pessoal para atendimento do público localizado na área destinada aos visitantes. 
 
 
 



 

 
8. DOS PREÇOS 

CANTINAS  

 

1 42,05m² R$ 273,32 

2 42,05m² R$ 273,32 

3 61,19m² R$ 390,46 

4 61,19m² R$ 390,46 

5 52,69m² R$ 351,42 

6 52,69m² R$ 351,42 

7 47,63m² R$ 312,37 

8 47,63m² R$ 312,37 

9 42,05m² R$ 273,32 

10 42,05m² R$ 273,32 

TOTAL R$ 3.201,80 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento deste Regulamento serão prestados pela 
Comissão Fiscalizadora, diariamente, das 14:00 às 18:00 horas, na sala da Diretoria de Operações, por intermédio da 
Coordenação de Espaços Esportivos I, sito à Rua dos Colibris, nº 18 - Imbuí, telefone (71) 3103-0985/3103-0980. 


