
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CHAMADA PÚBLICA: 009/2016

PROTOCOLO GERAL Nº 9.066/2016

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2016 

O Município de Torres, com sede a rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro, CEP
95.560-00,  inscrito  no  CGC/MF  Nº  87.876.801/0001-01,  neste  ato  representado  pela
Prefeita Nilvia Pinto Pereira, no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente
CHAMADA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados, que receberá inscrições no
período de  30 de agosto de 2016 a 21 de setembro de 2016, para fins de FIRMAR
TERMO DE ADOÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – GUARITAS DE SALVA-VIDAS.

Regência: Lei Orgânica do Município de Torres e Lei Municipal Nº 4.590/2013.

Subsidiariamente: Lei Complementar Municipal Nº 30/2010; Lei Federal Nº 8.666/93; Lei
Complementar 123/2006.

São Anexos deste Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – CRONOGRAMA E ETAPAS DOS SERVIÇOS

ANEXO III – CARTA DE INTENÇÃO

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OU A DISPENSA

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE ADOÇÃO

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII, CF/88

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI 

I - DO OBJETO

1.1.  O objeto deste Edital  é credenciar pessoas físicas e/ou jurídicas na condição de
adotantes de mobiliário urbano, nos termos da Lei Municipal Nº 4.590/2013, para assumir
a responsabilidade, de forma solidária, pelas 22 (vinte e duas) guaritas de salva-vidas,
que  devem  ser  alocadas  na  faixa  de  praia  do  Município  de  Torres,  no  período  da
temporada de veraneio, as quais servem de abrigo aos policiais militares da Operação
Golfinho.

1.2. Os (as) adotantes serão responsáveis pela manutenção, conservação, restauração
e/ou melhorias do mobiliário urbano.

1.3. Toda e qualquer alteração nos mobiliários deverá ter projeto previamente aprovado
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pela Administração Pública, através da Secretaria Municipal de Turismo.

1.4. Em contrapartida, os (as) adotantes poderão utilizar o mobiliário para colocação de
mensagens publicitárias, nas condições e especificações que forem estabelecidas neste
Edital, sempre com anuência prévia da Secretaria Municipal de Turismo.

II - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

2.1.Poderão participar pessoas físicas e/ou jurídicas que atendam às condições deste
Edital e seus Anexos, apresentando os documentos nele exigidos. 

2.2.  Não será  permitida  participação,  direta  ou  indireta,  de  quem esteja  em sede  de
recuperação  judicial  ou  em  processo  de  falência,  sob  concurso  de  credores,  em
dissolução ou em liquidação; ou, que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da
Administração Pública,  Direta  ou  Indireta,  Federal,  Estadual,  Municipal  ou  do Distrito,
Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

III - PRAZO E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1.  A documentação  necessária  para  participar  deste  processo  de  chamada  pública
deverá ser entregue no período compreendido entre a data de publicação do aviso deste
edital até 21 de setembro de 2016, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido
entre 13 e 19 horas.

3.2. Local de Entrega dos documentos: Diretoria de Compras e Licitações do Município de
Torres sito a rua José Antônio Picoral, 79, 2º andar, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000.

3.3.  Os  documentos  necessários  para  credenciamento  deverão  estar  em  envelopes
distintos, fechados e identificados, respectivamente como de Nº 01 e Nº 02, para o que
segue a sugestão de inscrição:

Ao Município de Torres
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2016
Envelope Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
Proponente: (nome completo da pessoa física e/ou jurídica)
Fone:
E-mail:
Endereço:

3.4. Para a habilitação deverá constar no envelope nº 01:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante.

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular
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no cumprimento dos encargos instituídos em lei (INSS).

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

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

g) Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  disponível  no  site:
http://www.tst.jus.br/certidao;

h) Certidão  Negativa  em  Matéria  Falimentar  e  de  Recuperação  Judicial  e  Extra
judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

i) Declaração de que a empresa licitante não viola as regras do art. 7°, XXXIII, da
Constituição Federal (Anexo VI).

j) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado de
forma  integra  acompanhado  de  todas  alterações  se  houver  ou  alteração
Consolidada, em se tratando de sociedades comerciais, e Registro Comercial no
caso de empresa individual.

k) Declara de que o empresário está enquadrado, nos termos da Lei Complementar
123/2006, como ME/EPP/MEI (Anexo VIII), se for o caso.

l) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para firmar compromissos com o
Poder Público (Anexo VII)

m) A Carta de Intenção (Anexo III).

3.5. Os documentos relacionados para habilitação deverão ser apresentados em original
ou por cópia autenticada. Sendo que os documentos das letras 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' e 'g',
poderão  serem  extraídos  de  sistemas  informatizados  (internet),  ficando  sujeitos  a
comprovação  de  sua  veracidade  pela  Administração.  Os  documentos  que  não
apresentarem data de vencimento serão considerados 60 (sessenta) dias a partir da data
de emissão.
3.6. Fica estabelecido que os documentos requeridos a título de habilitação, quando a
licitante for Filial todos os documentos estejam em nome da Filial, quando a licitante for a
Matriz todos os documentos estejam em nome da Matriz, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos em nome da Filial, no primeiro
caso  ou  da  Matriz,  na  segunda  hipótese,  ou  ainda  aquelas  certidões  da  Matriz  que
expresse abrangência às filiais.
3.7.  Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as ME. EPP e MEI
deverão apresentar toda a documentação exigida no item 3.4. do Edital, mesmo que essa
apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal.
3.8. Havendo alguma restrição com relação à  regularidade fiscal, das empresas citadas
no  item  anterior,  será  assegurado  o  prazo  de  05 dias  úteis,  cujo  termo  inicial
corresponderá ao momento em que a empresa for declarada apta a adoção, prorrogáveis
por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
3.9.  A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  acima  implicará  na
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
n° 8.666/93.

3.10. Os documentos solicitados estão sujeitos a comprovação de veracidade sendo o
credenciado responsável por todos os documentos apresentados. Caso o participante,
deste processo de chamada pública, deixe de entregar a documentação exigida no edital,
ou  apresente  documentação  falsa,  comporte-se  de  modo  inidôneo  ou  cometa  fraude
fiscal, poderá ser, após concedido o contraditório e ampla defesa, desclassificado, sem
prejuízo dos demais atos administrativos e judiciais para apuração dos fatos e devida
responsabilização.

3.11. Os representantes de microempresa, empresa de pequeno porte e microempresário
individual deverão comprovar mediante documento de declaração (Anexo VIII), assinada
pelo responsável/proprietário e pelo responsável técnico (contador e técnico contábil), que
a respectiva empresa se enquadra nessa categoria ficando o declarante responsável pela
veracidade da informação sob as penas da Lei. A ausência dessa declaração significará a
desistência de  utilizar-se  das prerrogativas  a elas concedidas pela  Lei  Complementar
Federal de nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

IV – DA SELEÇÃO E JULGAMENTO 

4.1. A sessão de abertura dos envelopes dar-se-á no dia 21 de setembro de 2016; no
primeiro momento, às 14 horas, serão abertos os envelopes de habilitação – envelope Nº
01. A abertura dos envelopes ocorrerá na sala de licitações, no 2º andar,  na sede da
Prefeitura de Torres, sito a rua José Antônio Picoral, 79, centro Torres/RS.

4.2. Qualquer declaração ou manifestação a ser realizada neste processo administrativo
será efetuada pela pessoa física interessada, pelo representante estatutário da empresa
ou por representante constituído por procuração. O interessado que se fizer representar
neste procedimento deverá apresentar correspondência, credenciando seu representante
por  meio  de  instrumento  de  procuração.  A procuração  deverá  ser  entregue  antes  da
abertura dos envelopes.

4.3.  Na  data  e  hora  aprazada  no  item  4.1.  a  Comissão  Permanente  de  Licitações
procederá  a  abertura  dos  envelopes  Nº  01,  a  fim  de  certificar  a  habilitação  dos
participantes.  Serão  inabilitados  os  participantes  que  não  apresentarem qualquer  dos
documentos exigidos, apresentarem fora do prazo de validade ou em desconformidade
com as exigências do edital.

4.4. Feita a classificação, serão declarados os Adotantes.

4.5. A lista dos adotantes será publicada na mesma forma do edital, pelo prazo de 05 dias
úteis, prazo em que ficará assegurado o direito de recurso a todos os participantes, salvo
se expressamente renunciarem ao mesmo, no ato da sessão pública.

4.6. Caberá recurso da habilitação ou da classificação, os quais deverão ser protocolados
no Protocolo Geral do Município, no setor de Atendimento ao Cidadão.

4.7. Os recursos que venham a ser interpostos serão analisados pela Procuradoria-Geral
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do Município, após, encaminhados a Chefe do Poder Executivo que decidirá o feito em
última instância.

4.8. As Comissões durante a sessão pública para abertura dos envelopes, conferirão e
rubricarão todos os documentos e propostas, após passarão para exame e rubricas dos
interessados,  ou  seus  representantes  legais  presentes,  os  quais  deverão  se  fazer
presente de forma obrigatória.

4.9.  Encerrado  o  prazo  de  recursos,  dar-se-á  a  publicação  definitiva  dos  termos  de
adoção, na forma de extrato.

V - REPONSABILIDADES DO(a) ADOTANTE:

5.1.  Após  o  encerramento  do  credenciamento,  homologada  a  decisão,  as  adotantes
deverão reunir-se com a Secretaria Municipal de Turismo, no prazo improrrogável de 05
(cinco) dias a fim de apresentar o projeto que pretendem executar.

5.2. O projeto deverá conter as descrições das ações pretendidas na restauração das
guaritas, proposta de serviços de manutenção e a descrição das melhorias, devidamente
instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis, cronogramas e outros documentos
pertinentes. 

5.3.  Os  (as)  adotantes  deverão  atuar  na  forma  de  parceria,  a  fim  de  promover  a
restauração, conservação, reforma, manutenção e/ou melhorias nos mobiliários adotados.

5.2. É vedado aos adotantes, por qualquer que seja o motivo, transferir a terceiros, total
ou parcialmente, a prática de quaisquer dos atos a ele autorizados, em decorrência deste
edital; sublocar ou ceder qualquer parcela do espaço a ele destinado.

5.3. Respeitar os prazos, datas e locais pré-determinados para instalação e retirada das
guaritas, conforme cronograma apresentado pela Secretaria Municipal de Turismo.

5.4.  Os  (as)  adotantes  das  guaritas  salva-vidas  são  responsáveis  pela  restauração,
reforma  ou  manutenção  das  unidades  objeto  do  termo  de  adoção  e  por  quaisquer
prejuízos causados a terceiros em razão dessa atividade. Responsabiliza-se, também, por
danos decorrentes da exposição de publicidade em contrariedade com o ordenamento
jurídico e autorização concedida pelo Poder Público.

5.5.  Compete aos adotantes  dispor  de  local  apropriado para  executar  os serviços  de
restauração, manutenção, conservação e/ou melhorias, bem como, para guardá-los ao
término da Operação Golfinho, enquanto viger o Termo de Adoção.

VI - PENALIDADES 

6.1- Pelo inadimplemento das obrigações, as pessoas físicas e/ou jurídicas, sejam na
condição  de  participante  da  Chamada  Pública  ou  de  Adotante,  conforme  a  infração,
estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a)  manter  comportamento  inadequado  durante  o  certame:  afastamento  do  certame e
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suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano; 

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 1 ano;

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência; 

d) executar as obrigações assumidas no Termo de Adoção, com atraso injustificado ou em
desconformidade  com suas cláusulas,  com as  cláusulas  deste  Edital  e  seus  Anexos,
multa diária de 01 (uma) UFM (Unidade Fiscal Municipal), até o limite de 10 dias.

e) inexecução parcial do contrato, considerada essa após o prazo de 10 dias de atraso na
montagem  ou  desmontagem  das  guaritas,  ou  entrega  das  guaritas  em  condições
inadequadas ao uso,  conforme cronograma da SMT: suspensão do direito de licitar  e
contratar com a administração pelo prazo de 1 ano e multa diária de 05 UFM's, limitado a
20 dias.

f)  inexecução  total  do  Termo de Adoção,  considerando esse o  não  cumprimento  dos
prazos de forma a gerar a intervenção do Poder Executivo, ou a entrega das guaritas em
condições  inadequadas  para  uso:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
administração pelo prazo de 2 anos e multa de 50 UFM's.

g) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de
idoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os
motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  ressarcida  a  administração  pelos
prejuízos resultantes.

h) Nas mesmas penas da alínea “d” incorre o uso de publicidade de forma não aprovada
pela SMT, ou em confronto com a legislação ambiental vigente, ou ainda, contrária as
normas estabelecidas por este edital, sendo-lhe fixada a multa diária até que corrija o
erro.

i)  O Termo de Adoção poderá ser  rescindido,  a qualquer tempo por interesse público
devidamente demonstrado, ou pelo descumprimento de qualquer das obrigações firmadas
pelo Adotante, sendo-lhe sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa.

j) Após a rescisão, todas as benfeitorias executadas reverterão ao Município de Torres.

VII – DOS CUSTOS

7.1.  As  despesas  inerentes  a  restauração,  reforma,  conservação,  manutenção  e/ou
melhorias  das  guaritas,  serão  totalmente  custeadas,  exclusivamente,  pelos  (as)
adotantes.

7.2.  Em caso de rescisão por  interesse público comprovado ou pelo descumprimento
contratual  por  parte  dos (as)  Adotantes  não gerará  qualquer  direito  a  indenização ou
ressarcimento  sobre  os trabalhos já  executados,  às  adotantes,  e  ensejará  a imediata
retirada das marcas publicitárias das guaritas.
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XIII – FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO EDITAL E DO CONTRATO

8.1. O compromisso será firmado por Termo de Adoção, conforme Anexo IV deste Edital,
formalizados e publicados em até 05 (cinco) dias úteis a contar da homologação. 

8.2.  A vigência  do  Termo  de  Adoção  será  de  01  (um)  ano,  prorrogável  por  igual  e
sucessivo período, limitado a 48 (quarenta e oito) meses.

IX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. A Administração não poderá descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.

9.2. Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital, por irregularidade na aplicação da
Lei, devendo protocolar o pedido no balcão de Atendimento ao Cidadão, em até 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes.

 ilegalidade, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93.

9.3. A impugnação não suspende o curso do processo, nem impede o Impugnante de
participar do mesmo.

9.4. Em caso de acolhimento da impugnação, o processo será suspenso a fim de sanar
as  irregularidades  apontadas,  devendo  ser  republicado  e  designada  nova  data  para
abertura dos envelopes.

X - DA PUBLICIDADE

O presente Edital, bem como seu resultado, será publicado no site da Prefeitura Municipal
de Torres, no mural da Prefeitura e em Jornal de grande circulação.

XI – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Não serão aceitas as propostas que deixarem de atender as exigências do edital e
seus anexos.

11.2.  Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou  substituições  das
propostas  ou  quaisquer  outros  documentos  apresentados  para  habilitação;  exceto  os
casos de alteração de denominação social devidamente comprovada a manutenção da
sociedade.

11.3. Ficam os participantes cientes de que deverão se manter, durante toda a vigência do
Termo de Adoção, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como, todas
as condições de habilitação e qualificações exigidas neste Edital. 

11.4. Maiores informações poderão ser obtidas:

a) Na Secretaria Municipal de Turismo pelo e-mail  sectur@torres.rs.gov.br  ; ou, na sede
sito a Rua José Maia Filho, 3º andar, nº 505, Centro, Torres/RS; ou pelo telefone (51)
36261240.
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b) Na Diretoria de Compras e Licitações, na Av. José Antônio Picoral, nº 79, e também
pelo e-mail gerlicitaca@torres.rs.gov.br.; telefone (51) 36269150 – Ramal 217.

Torres, 29 de setembro de 2016.

Sandro Vianei de Andrade

Secretário da Fazenda

mailto:gerlicitaca@torres.rs.gov.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETIVO:  reforma,  manutenção,  conservação,  restauração  e/ou  melhorias  das
guaritas salva-vidas, dispostas na orla das praias do Município de Torres, para abrigo do
Comando da Operação Golfinho durante as temporadas de veraneio.

2. DA ORGANIZAÇÃO:  O Termo de Adoção, incluídas todas as atividades envolvidas
para  o  atingimento  do fim de propiciar  a  Operação Golfinho meio  de salvaguardar  a
população que frequenta as praias do Município de Torres, será coordenado e fiscalizado
pela Secretaria Municipal de Turismo.

3. DIREITOS DOS ADOTANTES
3.1.  A adotante  poderá  utilizar  as  laterais  e  o  fundo  das  guaritas  para  fixação  da
publicidade de suas empresas, não excedendo a medida de 1.10 m largura X 0,90 m de
altura.
3.2.  O  material  publicitário  não  poderá,  sem exceção,  comprometer  a  visibilidade  da
numeração das guaritas.
3.3.  A propaganda  relativa  à  adoção  deverá  se  restringir  às  guaritas  adotadas,  não
podendo ser estendida aos demais equipamentos públicos existentes nas áreas.
3.4. A exploração das publicidades pelos adotantes deverá ter prévia e expressa anuência
da SMT.
3.5. A aplicação da marca de publicidade do(a) adotante poderá estar exposta em todas
as guaritas  adotadas,  desde que junto  contenha o brasão da Prefeitura  Municipal  de
Torres e não confunda a visibilidade da numeração das guaritas.
3.6. É expressamente vedada a veiculação de marcas estranhas à da empresa Adotante,
que atentem contra a moral, a legislação vigente, tenha cunho partidário ou religioso, que
façam apologia a crimes ou outros atos tidos como ilícitos pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

4. DEVERES DOS ADOTANTES:
Quanto as estruturas:
4.1.  Remoção  de  toda  ferrugem e  tratamento  das  estruturas  metálicas  com  material
adequado para o serviço, como também substituição das peças que comprometem as
estruturas e produção de peças faltantes.
4.2. Pintura da estrutura metálica na cor vermelho londrina ou equivalente (cor oficial do
Corpo de Bombeiros), com tinta específica para aplicação em metal, com resistência as
ações do tempo.
4.3. Substituição de todo madeiramento comprometido.
4.4. Construção de escadas de acesso novas em madeira, sem presença de farpas.
4.5. Colocação de numeração visível em cada unidade, nas laterais e no teto das guaritas
facilitando sua identificação inclusive em tomada aérea.
4.6. A numeração deverá seguir no formato de duas casas decimais (01-02-03 … 22), na
cor branca, sem estilizações, de forma clara, com as seguintes medidas:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

a- numeração para visualização aérea (teto): 58 cm largura X 42 cm de altura.
b- numeração das laterais e fundo: 40 cm de largura X 32 cm de altura.
4.7. Substituição de todas as lonas laterais.
4.8.  Repor  a  cobertura  das  guaritas,  em  material  igual  ou  similar  aos  que  estão
empregados nas unidades hoje.

5. DA VIGÊNCIA:
5.1. O prazo máximo para início dos trabalhos de reforma e/ou manutenção das guaritas
será de 10 (dez) dias, contatos da assinatura do Termo de adoção.
5.2. Os demais prazos deverão ser cumpridos conforme cronograma apresentado pela
SMT. 

6. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
A SMT compete:
I-  Coordenar  todos os assuntos que digam respeito  a adoção e ao mobiliário  urbano
objeto desse.
II- Providenciar junto ao Corpo de Bombeiros o plano de trabalho no qual sejam fixadas as
numerações e locais para alocação das guaritas salva-vidas.
III-  Fiscalizar  a  execução  dos  serviços  e  atestar  se  as  guaritas  estão  aptas  ao  uso,
autorizando a colocação das mesmas na faixa de praia.
IV- Zelar pelo cumprindo das normas fixadas no edital, anexos e no termo de adoção.

7. DAS DISPOSIÇÕS FINAIS:
I-  Informações  e  esclarecimentos  poderão  ser  solicitados  à  Secretaria  Municipal  de
Turismo, sito a rua José Maia Filho, 32º andar, Nº 505, Torres/RS.
II- Quaisquer danos causados ao patrimônio público ou particular em decorrência da má
conservação das guaritas, serão de responsabilidade exclusiva da adotante, que arcará
com as despesas eventualmente decorrentes de seu conserto, ou de indenização e/ou
ressarcimento ao lesado.
III- A SMT é resguardado o direito de ampliar ou reduzir o número de guaritas, bem como
de realocá-las conforme interesse público.
IV- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Poder Público, com fulcro
nas leis de regência do Edital e subsidiariamente pelo Código Civil e de Processo Civil
Brasileiros.
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ANEXO II – CRONOGRAMA E ETAPAS DOS SERVIÇOS

a) 08 (oito) Guaritas de Salva-vidas, conforme descrição abaixo, deverão estar prontas, aptas ao uso,
até 01/11/2016, a fim de serem colocadas à disposição do Comando da Operação Golfinho, nos
locais definidos:

CONCLUÍDAS 1º DE NOVEMBRO 

Guarita 01 – Praia dos Molhes

Guaritas 06 e 07 – Praia Grande

Guarita 08 – Prainha 

Guaritas 09 e 10 – Praia da Cal

Guarita 11 – Guarita 

Guarita 12 – Praia de Fora

b) As demais guaritas, num total de 14 (quatorze) Guaritas de Salva-vidas, deverão estar prontas,
aptas ao uso, até 01/12/2016, em locais e com numeração a serem definidas pelo Comando da
Operação Golfinho, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de colocação.

c) Após o término da Operação Golfinho, os adotantes terão o prazo de 10 dias (corridos) para
retirarem todas  as  guaritas  de  salva-vidas  da  orla  da  Praia,  devendo  acondicioná-las  em local
apropriada,  sob sua guarda e  responsabilidade até  a próxima temporada,  ou em quanto durar o
Termo de Adoção.
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ANEXO III – CARTA DE INTENÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2016
REF.: ADOÇÃO DAS GUARITAS SALVA VIDAS.

Torres, ___ de xxxxxxx de 2016.

Prezados Senhores,

NOME DA EMPRESA,  situada  à  NOME DA AV.  OU RUA,  n°  NÚMERO
Bairro NOME DO BAIRRO, solicita a esta secretaria a apreciação de pedido de adoção de
___ (____________) guaritas salva-vidas, com o objetivo de apoiar a Operação Golfinho
e contribuirmos para a melhoria visual de nossas praias. 

É  de  nosso  conhecimento  o  devido  compromisso  com  a  execução  dos
serviços propostos no edital Nº 009/2016, considerando a importância das guaritas em
excelente estado para o bom trabalho dos salvadores de vidas em nossa temporada de
verão.

Atenciosamente,

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

MODELO I:

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  certame  licitatório  –  Chamada
Pública nº 009 /  2016, que efetuamos a vistoria no local onde estão colocadas todas
unidades das guaritas salva vidas, Av. Universitária, 198, acompanhados pelo servidor da
Prefeitura Municipal de Torres,………………………………….., Cargo……………., que nos
forneceu todos os esclarecimentos e informações necessárias, dirimindo,  desta forma,
todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita
e completa execução dos serviços.

MODELO II:

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  certame  licitatório  –  Chamada
Pública nº 009 / 2016, que não efetuamos a vistoria no local onde estão colocadas todas
unidades  das  guaritas  salva-vidas,  posto  que,  dispensamos  por  manifesta  vontade,
aceitando-as nas condições que se apresentarem, bastando-nos os esclarecimentos e
informações  concedidas  pela  SMT,  as  quais  foram  dirimiram,  desta  forma,  todas  as
dúvidas.  Estamos,  portanto,  cientes  de  todas  as  medidas  necessárias  à  perfeita  e
completa execução dos serviços.

Torres, xx de xxxxxxxx de 2016.

EMPRESA  ADOTANTE
CNPJ: 

Resp. EMPRESA

CPF: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE ADOÇÃO

TERMO DE ADOÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TORRES, com
sede na Rua José Antônio Picoral,  79,  Centro,  Torres/RS, Cep 95.560-000,  neste ato
representado  pela  Prefeita  Municipal,  Nilvia  Pinto  Pereira,  inscrita  no  CPF  sob  o  Nº
489.033.530-72,  na  competência  que lhe  é conferida  pelo Artigo 93,  da Lei  Orgânica
Municipal;  e
_______________________________________________________________, inscrita no
CNPJ  (CPF)  sob  o  nº  ____________________,  com  sede  a  rua
__________________________, bairro_____________, cidade __________, Estado ___,
CEP _________________, e-mail: ___________________________________, neste ato
representada  por___________________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  Nº
______________, na condição de ________________ , a qual doravante será anunciada
como ADOTANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O (a) ADOTANTE se compromete a executar, sob suas totais e
inteiras responsabilidades, bem como exclusivas expensas, os serviços de restauração,
reforma,  manutenção  e/ou  melhorias  de  ____  (___________)  guaritas  salva-vidas,
inclusive  dispondo  de  local  para  execução  dos  serviços  citados,  como  também para
guardá-las  após  a  temporada,  obedecendo  aos  dispostos  do  artigo  151  da  Lei
complementar  nº  30  de  2010,  não  gerando  qualquer  direito  de  ressarcimento  das
despesas realizadas pelo adotante.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica sob responsabilidade do município a colocação e retirada
das guaritas salva-vidas no início e fim da temporada de verão.

CLÁUSULA TERCEIRA:  Eventuais  alterações estruturais  das guaritas  só  poderão ser
efetuadas  mediante  aprovação  de  projeto  pela  Secretaria  Municipal  de  Turismo,
Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Participação  Cidadã,  Secretaria  Municipal  do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Comando do Corpo de Bombeiros desta
Comarca, de forma concomitante.

CLÁUSULA QUARTA: Fica permitido as adotantes a colocação, no local de propaganda
indicativa e representativa de suas empresas, desde que nos moldes indicados no edital
nº 009/2016 e seus anexos, aprovado pela SMT.

CLÁUSULA QUINTA:  A Secretaria  Municipal  de  Turismo  exercerá  permanentemente
fiscalização  sobre  os  referidos  serviços  que  contemplam  ESTE  Termo  de  Adoção,
devendo  tomar  as  medidas  necessárias  e  cabíveis  sempre  que  verificada  quaisquer
irregularidades  na  execução,  a  fim  de  saná-las,  bem  como,  manifestamente  instruir
procedimento administrativo para averiguação da aplicação das penalidades previstas em
edital.
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CLÁUSULA SEXTA:  a manutenção diária  de  higienização (limpeza)  das guaritas será
realizada pelo Comando da Operação Golfinho em atividade.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de duração do presente termo de adoção é de 1 (um) ano,
prorrogável por igual e sucessivo período, limitado a 48 meses.
PU. Caso não haja comunicação de desistência por qualquer uma das partes, com pelo
menos  30  (trinta)  dias  de  antecedência  antes  do  final  deste  termo,  considerar-se-á
renovado automaticamente os primeiros 12 meses.

CLÁUSULA OITAVA: O presente termo poderá ser revogado por qualquer uma das partes,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem qualquer ônus no caso de não
configurar infração a qualquer uma de suas condições, ou em face de superveniências de
impedimento legal que o torne formal ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA NONA:  Os  adotantes  não  poderão  devolver  as  guaritas  em  condições
inferiores a que se encontravam na última avaliação realizada, a qual deverá ocorrer ao
final de cada temporada, com acervo fotográfico e laudo técnico. O término da adoção, só
se dará mediante a emissão, por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO e no
âmbito de suas competências, de um PARECER referente à DEVOLUÇÃO das guaritas
indicando quando necessário as medidas a serem tomadas por parte das ADOTANTES.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao presente termo aplicam-se as normas do Edital de Chamada
Pública Nº 009/2016, como se nele estivesse integralmente transcrito.

E por estarem justas e acordadas, as partes elegem o Foro da Comarca de Torres, Rio
Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente
Termo de Adoção, se medida administrativa não for suficiente para saná-la.

Torres, XX de xxxxxxx de 2016.

Nilvia Pinto Pereira
Prefeita do Município de Torres

Adotante
Nome:   CPF:
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO 

A  EMPRESA  .................................................................................inscrita  no  CNPJ
n°  ................................  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.
(a).  .............................................................portador(a)  da  carteira  de  identidade
n°  ...........................e  do CPF n° .................................. DECLARA sob as penas da lei e
para fim do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, que
não utiliza  mão  de  obra  direta  ou  indireta  de  menores  de  18  (dezoito)  anos  para
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para
qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

___________________, ____ de _______________de 20165.

_______________________________________

Assinatura do representante legal do declarante e CPF n°.

CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO

A  EMPRESA  ...................................................................................inscrita  no
CNPJ  ....................................  sediada  (endereço
completo),.............................................DECLARA,  sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________, ____ de ______________ de 2016

_________________________________________
Assinatura, nome e n° da identidade do declarante.

Carimbo da Empresa
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO
MODELO DE DECLARAÇÃO  ME / EPP / MEI

A  empresa_____________________________________,  incrita  no  CNPJ  N°
___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
_________________,  portador  do  RG  n°  ______________  e  CPF
n°____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, ser ( microempresas / MEI ou / empresa de pequeno porte ) nos termos
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do
artigo 3° da lei complementar 123/06.

Local e data.

Carimbo e assinatura do representante da empresa e do Responsável técnico
(contador/técnico contábil)


