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EDITAL Nº 270/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADOS EM EXPOR NO CHALÉ MEMORIAL 

DO SURF DE TORRES- RS 

 

 O MUNICÍPIO DE TORRES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Carlos 

Alberto de Souza, de acordo com as atribuições constantes no artigo 93 - VI, da Lei 

Orgânica no Município de Torres, faz saber que estará recebendo inscrições no período de 

01 de agosto de 2019 a 16 de agosto de 2019, de pessoas físicas e jurídicas interessadas 

em EXPOR TEMPORARIAMENTE no CHALÉ MEMORIAL DO SURF, pelo período de 1 

(um) ano, sendo exposições nas modalidades de FOTOGRAFIA, TROFÉUS, 

EQUIPAMENTOS DE SURF, entre outros relacionados especificamente com a modalidade 

SURF. A abertura dos envelopes recebidos, impreterivelmente, no período estabelecido no 

preâmbulo deste edital, ocorrerá dia 16 de agosto de 2019 às 09 HORAS, na sala de 

abertura de Licitações da Secretaria de Fazenda, 2º andar, sito a Rua José Antônio Picoral, 

79, Centro – Torres/RS, e será procedida pela comissão de Avaliação designada pela 

portaria nº 624/2019.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de  

fotógrafos, colecionadores, historiadores, surfistas e público em geral, interessados a realizar 

exposições no CHALÉ MEMORIAL DO SURF. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Habilitam-se para participar do presente processo, interessados em EXPOR NO CHALÉ 

MEMORIAL DO SURF DE TORRES, que atenderem os requisitos do presente edital. 

 

2.2. É vedada a participação: 

a) Aos integrantes da comissão de Avaliação, seus parentes consanguíneos, cônjuges ou 

pessoas com quem mantenham relações societárias. 

b) Aos Servidores Municipais, seus cônjuges e familiares com parentesco até 3º grau. 

 

2.3. Será invalidada a participação de pessoa jurídica que: 

a) Possua em seu quadro ou grupo, integrante da comissão de Avaliação – responsável pelo 

processo de seleção deste Edital ou qualquer integrante da Administração Municipal. 

b) Apresente, como participantes, representantes legais, coordenadores ou outros 

integrantes, vínculo conjugal, parentesco até 3º grau ou relação profissional com os 

integrantes da comissão referida no item anterior. 

 

3. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

3.1. A entrega da documentação para habilitação e credenciamento, dar-se-á em envelope 

lacrado, junto a Diretoria de Compras e Licitações, Rua José Antônio Picoral, nº 79, 2º 

andar, Centro, Torres/RS, no período estipulado no preâmbulo, não sendo aceito em 

momento ou local diverso ao constante neste edital.  

3.1.1. A Abertura dos envelopes será às 09h00min do dia 16 de agosto de 2019, na sala 

de abertura de Licitações da Secretaria de Fazenda, 2º andar, sito a Rua José Antônio 
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Picoral, 79, Centro – Torres/RS, e será procedida pela comissão de Avaliação designada 

pela portaria 624/2019. 

3.2. As cópias do presente Edital de Chamamento Público e de seus anexos poderão ser 

obtidas no site www.torres.rs.gov.br ou através do e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E DO CRONOGRAMA 

4.1. O envelope contendo a documentação solicitada deverá ser fechado, contendo na parte 

externa e frontal a seguinte inscrição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DO CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital: 01/08/2019  

Período de recebimento das propostas: 01/08/2019 à 16/08/2019  

Habilitação das propostas: 16/08/2019 

Divulgação dos habilitados: 16/08/2019 

Análise e seleção das propostas: 19/08/2019 à 21/08/2019 

Divulgação dos selecionados: 22/08/2019 

Ocupação: 01/09/2019 

 

4.3. O ENVELOPE DEVERÁ CONTER: 

4.3.1. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com a Fazenda Municipal; 

4.3.2. Cópia do RG e CPF do participante, no caso de pessoa fisica. 

4.3.3. Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ) no caso de pessoas jurídicas. 

4.3.4.  Anexo I – ficha de inscrição; 

4.3.5. Anexo II – termo de compromisso e responsabilidade; 

4.3.6. Anexo III – declaração de cessão de direito de uso de imagem; 

4.3.7. Fotos nítidas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na exposição; 

 

- Os documentos apresentados deverão ser originais ou autenticados em cartório ou 

por servidor do Município, antes da data prevista para a abertura do Chamamento. 

 

5 CRITÉRIOS E JULGAMENTOS DE SELEÇÃO 

5.1. As inscrições dos interessados, acompanhados dos documentos listados neste Edital, 

serão analisadas pela comissão de Avaliação, designada através da Portaria nº 624/2019. 

5.2. Cabe à comissão de Avaliação o julgamento dos documentos apresentados pelos 

interessados, bem como a faculdade de não selecionar quaisquer das propostas 

EDITAL Nº 270/2019 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

INTERESSAOS EM EXPOR NO CHALÉ MEMORIAL DO SURF 

DE TORRES- RS  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

LICITANTE: nome da entidade (poderá ser usado envelope timbrado que 

identifique o concorrente) 
 

http://www.torres.rs.gov.br/
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apresentadas. 

 

6. DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. Será aceita somente a inscrição de 1 (um) proposta por proponente, sendo que cada 

proponente poderá indicar quantas modalidades de exposição desejar. 

6.2. Caso a proposta seja contemplada, a definição da opção caberá exclusivamente à 

Comissão de Avaliação. 

6.3. As propostas deverão ocupar todo período de exposição. 

 

7. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. As propostas encaminhadas terão sua documentação conferida pela Comissão de 

Avaliação, apenas para questão de habilitação ao processo, sem análise de mérito. 

7.2. Os projetos habilitados serão divulgados no dia 19 de agosto de 2019 e serão recebidos 

recursos de 20 a 23 de agosto para as propostas que não tenham sido habilitados.  

7.3. As propostas habilitadas serão avaliadas pela Comissão de Avaliação, designada 

através de Portaria nº 624/2019 levando em conta os seguintes critérios de seleção, 

independente da modalidade adotada, mas respeitando: 

a) clareza e coerência da proposta; 

b) concepção geral da proposta, relevância conceitual e temática; 

c) adequação aos espaços do Chalé Memorial do Surf; 

7.4. A Comissão de Avaliação será composta por 5 (cinco) representantes, sendo estes: 

a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte; 

b) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Turismo; 

c) 1 (um) representante da Diretoria de Comunicação. 

 

8. DOS PROJETOS SELECIONADOS 

8.1. Os proponentes das propostas selecionadas pelo presente edital, deverão assinar o 

termo de compromisso e responsabilidade, disponibilizado pela Secretaria Municipal da 

Cultura e do Esporte, contendo instruções sobre as relações com a Prefeitura Municipal de 

Torres. 

8.2. A assinatura do termo de compromisso e responsabilidade garante a exposição das 

modalidades adotadas no Chalé Memorial do Surf. 

8.3. Para as propostas selecionadas, os custos relativos aos Direitos Autorais (ECAD) serão 

de responsabilidade exclusiva do proponente, bem como as liberações exigidas juntos aos 

demais órgãos.  

8.4. Na hipótese de serem realizadas alterações na proposta aprovada (ficha técnica, 

modalidade, concepção e outros), estas deverão ser comunicadas à Secretaria da Cultura e 

do Esporte, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ficando a concessão da temporada 

sujeita a reavaliação, podendo ser cancelada, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal 

de Torres. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. Caberá a Secretaria da Cultura e do Esporte: 

a) divulgar as exposições, junto aos meios de comunicação; 
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b) coordenar as ocupações; 

c) manter o espaço expositivo aberto e em funcionamento, conforme horário de 

funcionamento estipulado; 

d) manter o espaço limpo e organizado; 

e) agendar grupos, escolas e outros interessados em visitar o Memorial; 

f) fornecer servidores para atendimento ao público; 

g) catalogar o material; 

9.2. Caberá ao proponente: 

a) entregar dos materiais; 

b) apresentar todos os materiais em condições estéticas de serem expostas; 

c) conferir a permanência dos materiais durante todo o período de exposição; 

d) dispor os materiais e equipamentos necessários para expor as obras (cavaletes, cubos, 

painéis...); 

e) retirar dos materiais no término do período; 

f) entregar todo material com ficha técnica, contendo: direitos autorais (no caso de 

fotografias, etc), procedência do material, ano de realização, entre outras informações 

relevantes; 

 

10. DA EXPOSIÇÃO 

10.1. Todo material entregue será recebido na forma de empréstimo, durante o período de 1 

(um) ano, prorrogável por igual período, no caso de haver no máximo três proponentes, em 

função da capacidade de instalação e espaço no Chalé.  

10.1.1. Em caso de exceder o total de três propostas selecionadas será realizado um 

cronograma estabelecendo a ordem e data de exposição. Neste caso as exposições não 

poderão ultrapassar o prazo de 6 meses. 

10.2. Os materiais expostos não serão cobertos por seguro. 

10.3. A Prefeitura Municipal de Torres não se responsabilizará por furtos ou danos que 

possam vir ao decorrer do período de exposição.  

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. A Prefeitura Municipal de Torres reserva-se o direito de anular ou revogar o presente 

processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa, 

técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza; 

11.2. Ao se escrever no presente edital, o participante estará sujeito a todas as regras e 

penalidades previstas no edital. 

 

12 DA PUBLICIDADE 

12.1. O Edital poderá ser examinado e adquirido nos site:  www.torres.rs.gov.br ou ainda 

solicitado, via e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

12.2. Os resultados e demais decisões e/ou comunicações, serão publicados no mural oficial 

da Prefeitura de Torres e/ou no site www.torres.rs.gov.br. 

Torres, 31 de julho de 2019. 

________________________________ 

Maria Clarice Brovedan 

Secretária Municipal de Fazenda 

http://www.torres.rs.gov.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
http://www.torres.rs.gov.br/
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADOS EM EXPOR NO CHALÉ MEMORIAL 
DO SURF DE TORRES- RS 

 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
NOME DO RESPONSÁVEL: _____________________________________________ 

RG:__________________ ENDEREÇO: ____________________________________ 

CPF: ____________________________ E-MAIL: _____________________________ 

NOME DA ENTIDADE: ________________________CNPJ: ____________________ 
ENDEREÇO: _________________________________TELEFONE: ______________ 

MODALIDADE:  (  ) FOTOGRAFIAS  (  )TROFÉUS (  ) EQUIPAMENTOS DE SURF (  ) 
OUTROS: ________________________________ 
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

* ANEXAR FOTOS NÍTIDAS DOS MATERIAIS 

 
 
 
 

Torres, RS, ___ de _____ de 2019. 
 

_______________________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADOS EM EXPOR NO CHALÉ MEMORIAL 
DO SURF DE TORRES- RS 

 
ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 
EU/A, ______________________________________________, registrado (a) sob 
CPF/CNPJ nº _____________________, com endereço na rua _____ 
__________________________, nº _____, bairro _____________________, no município 
de ___________________________, em conformidade com o Edital nº _____, DECLARO, 
ter conhecimento do regulamento e das seguintes condições: 
a) que toda entrega do material para exposição será de minha responsabilidade; 
b) que apresentarei todos materiais em condições estéticas de serem expostas; 
c) que a permanência dos materiais será durante todo período de exposição, sendo esse 
________; 
c) que é de minha responsabilidade a retirada dos materiais após o término das exposições; 
d) que apresentarei a ficha técnica de todos materiais fornecidos; 
e) que arcarei com os materiais e/ou equipamentos necessários para exposição dos 
materiais; 
f) que na cedência dos materiais será totalmente gratuita, não sendo o município obrigado a 
restituir qualquer valor; 
g) que os materiais não serão cobertos por seguro; 
h) que responderei civilmente e criminalmente pela posse indevida de qualquer material 
repassado; 
i) que é de minha responsabilidade informar os devidos direitos autorais dos materiais; 

 
 
 

Torres, RS,   ___ de ________ de 2019. 
 

____________________________ 
ASSINATURA 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADOS EM EXPOR NO CHALÉ MEMORIAL 
DO SURF DE TORRES- RS 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 
 EU, ________________________________________, portador (a) do RG de nº 

______________________, inscrito (a) no CPF nº ___________________, residente no 

endereço ___________________________________, na cidade de _________________, 

declaro possuir poderes para autorizar que a Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte 

divulgue, exiba em público e reproduzam nas peças gráficas ou instrumentos informativos, 

os materiais disponibilizados para a exposição no Chalé Memorial do Surf, para fins 

publicitários ou educacionais. 

 Declaro ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das imagens 

para as finalidades citadas acima, não decorrerá qualquer tipo de ônus para Prefeitura 

Municipal de Torres, advindo de pagamento de direito de uso de imagem e/ou direitos 

autorais. 

 

Torres, RS, ___ de ______ de 2019. 

  

 

____________________________ 

ASSINATURA 

 

 
 

 


