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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 462/2019 

 

Inscrições para às empresas de Rádio FM, para prestação de serviço como meio de 

comunicação de massa, com o principal objetivo de divulgação e transmissão ao vivo da 

Temporada de Verão do Município de Torres. 

 

O MUNICÍPIO DE TORRES, com sede na Rua José Antônio Picoral, nº 79, Torres/RS, neste ato 

representado pelo Prefeito Carlo Alberto Matos de Souza, de acordo com as atribuições constantes no 

artigo 93, VI, da Lei Orgânica do Município de Torres, faz saber que até o dia 17 de dezembro de 

2019, estará recebendo inscrições de empresa interessadas em divulgação e transmissão ao vivo da 

Temporada de Verão do Município de Torres/RS. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Chamamento público às empresas de Rádio FM, para prestação de serviço como meio de 
comunicação de massa, com o principal objetivo de divulgação e transmissão ao vivo da Temporada 
de Verão do Município de Torres, mediante processo licitatório. 
 

2. CONDIÇÕES GERAIS E JUSTIFICATIVA 

2.1. O número de vagas encontra-se especificado no ANEXO I. 
2.2. Não será permitida a inscrição em mais de uma vaga, pelo mesmo participante. 
2.3. São vedadas as inscrições neste Chamamento de quaisquer ocupantes de cargo ou emprego na 
Administração Pública do Município de Torres; 
2.4. A inscrição é pessoal e intransferível. 
2.5. Não serão permitidas inscrições de pessoas físicas. 
2.6. O Município de Torres possui o turismo como principal ocupação econômica, representando 
praticamente 40% de sua renda total.  
Considerando que a estação de verão é o período em que o Município recebe o maior número de 
turistas e veranistas, a divulgação em forma de transmissão ao vivo das atividades a Beira Mar, bem 
como dos serviços prestados pela administração pública durante a temporada é uma forma eficiente e 
interativa de alcançar a todos. 
2.7. O Rádio cumpre papel importante como meio de comunicação de massa gerando conteúdo 
jornalístico de informação e entretenimento de forma democrática e com largo alcance que ultrapassa 
fronteiras, principalmente com o advento da transmissão via satélite e pela internet. Com o contato 
constante com os ouvintes, o que ocorre de maneira intensa e instantânea, através de seus canais de 
interatividade, o Rádio constitui-se numa ferramenta única e eficaz.  Além disso, tem a peculiaridade 
de ser o único instrumento de mídia, o qual as pessoas acompanham podendo fazer outra atividade 
simultaneamente.   
2.8. O Rádio também é um prestador de serviços 24 horas por dia sem cobrar nada por isso, dando 
publicidade aos seus ouvintes de tudo o que acontece no mundo e, principalmente na sua cidade, no 
seu bairro. Para uma cidade turística que depende da divulgação de suas atividades e eventos, o 
Rádio se torna um importante aliado. 
 

3. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO  

3.1. DA INSCRIÇÃO 

a) Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição com a documentação obrigatória para 

habilitação e entregar, na Diretoria de Compras e Licitações, localizada na Rua José Antônio Picoral 

79, 2º andar, Centro, Torres/RS. A Abertura dos envelopes de documentação será às 17:00hs do dia 

18 de dezembro de 2019, na sala de abertura de licitações da Prefeitura Municipal de Torres, situada 

na rua José Antônio Picoral, 79, Centro, 2º andar e será procedida pela Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria nº 1.003/19. 
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3.2. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 

3.2.1. Deverá ser apresentada em envelope lacrado com a identificação da empresa seguinte 

documentação: 

a) Cópia do CPF e RG do representante da empresa ou seu procurador;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas alterações, 

se houver, ou alteração de contrato consolidada devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e Registro Comercial no caso de empresa individual.  

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizado, com a 

descrição da atividade econômica compatível com o objeto da licitação e, em caso de alteração 

da atividade econômica, trazer também documento comprovando a alteração; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, do domicílio ou sede da proponente, abrangendo as contribuições sociais previstas 

nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo único do art. 11 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 na forma 

de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio 

ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio 

ou sede da proponente; 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular, consiste na apresentação de: CRF (Certidão de Regularidade 

Fiscal) do FGTS. 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme lei 12.440 de 07 de julho de 

2011, disponivel no site: http://www.tst.jus.br/certidao; 

i) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal 

do estabelecimento licitante da pessoa jurídica em que conste o seu objeto social devidamente 

autorizado, e que esteja dentro do seu prazo de validade. 

j) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 

emitida via internet dentro do prazo de validade informado no corpo da certidão que comprove 

regularidade perante a comarca da sede da licitante.   

k) DECLARAÇÃO DATADA E ASSINADA de sujeição aos termos deste edital de chamamento, 

conforme o ANEXO III;  

l) REQUERIMENTO, conforme ANEXO II, indicando o local onde a empresa pretende instalar o 

container. 

m) TERMO DE RESPONSABILIDADE, conforme ANEXO IV. 

n) DECLARAÇÃO, conforme ANEXO V. 

 

Obs. 1: Em caso de o processo ser protocolado por procurador nomeado pela empresa para esse fim, 

o mesmo deverá apresentar a cópia da procuração. 

Obs. 2: O interessado em apresentar valores como critério de desempate deverá, além dos 

documentos acima citados, juntar o Anexo I preenchido com o respectivo valor. 

3.2.2. Toda a documentação obrigatória constante deste edital deverá ser apresentada em original ou 

em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de Torres, sob pena de 

desclassificação; 
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3.2.3. Não será permitida inscrição de pessoas físicas. 

3.2.4. As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 

(sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet. 

 

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO  
4.1. O espaço deverá destinar-se única e exclusivamente à prestação de serviços de Rádio Difusão, 
vencedora da modalidade da Autorização de Espaço Público. 
4.2. As Rádios vencedoras deverão providenciar estrutura física própria, desde que o modelo 
seja container com medidas que não ultrapassem 6,00 x 2,50m, e também estrutura mobiliário e 
com equipamentos próprios. 
4.3.  O horário de funcionamento fica a critério das emissoras, devendo permanecer pelo menos 6 
horas diárias em funcionamento. 
4.4.  As empresas deverão usar o local de modo a não lhe prejudicar as condições de higiene, 
estética, segurança e ambiental, sendo que o lixo orgânico, seletivo ou eletrônico produzido deverá ter 
a sua destinação correta. 
4.5.  Os colaboradores das emissoras deverão trabalhar sempre de uniforme e crachás, de modo a 
identificar facilmente a empresa e o funcionário. 
4.6.  Alterações ou modificações no espaço ocupado pelas emissoras, tais como instalações elétricas, 
de iluminação, rede de internet, telefone, etc., são de inteira responsabilidade das empresas e devem 
ser realizadas respeitando todas as normas técnicas previstas na legislação pertinente, bem como 
deverão ser acompanhadas durante a execução por profissionais capacitados. Deverão ainda ser 
submetidas à aprovação da Secretaria de Turismo e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
4.7.  Ficará a cargo das emissoras, as despesas de água, esgoto, energia elétrica e serviço de 
internet, ficando sob suas responsabilidades a instalação dos respectivos medidores, bem como, 
providenciar Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI e ART de instalação e demais exigências 
que se façam necessárias. 
4.8.  Ficará a cargo das emissoras ainda, as despesas relativas à segurança e limpeza do ambiente; 
sendo assim, o Executivo não se responsabilizará por quaisquer danos, tais como furto, roubo ou 
deterioração do Container, inclusive do mobiliário ou qualquer equipamento do seu interior. 
 
5. DO PRAZO DA AUTORIZAÇÃO 
5.1. A autorização de uso do espaço, objeto deste Projeto Básico, será de 03 (três) meses, período 
suficiente para a cobertura da temporada de veraneio 2019/2020 a iniciar-se no dia 20 de dezembro 
de 2019 até o dia 20 de março de 2020. 
 
6. DAS VAGAS:  
6.1.  Serão autorizados 2 (dois) espaços públicos, sendo permitido apenas um credenciamento 
por empresa (rádio). 
6.2.  Os locais destinados à instalação dos containers que constam do Anexo I estão abaixo descritos: 
6.3. AV. BEIRA MAR - PRAIA GRANDE - NA CALÇADA DE ACESSO AO BAR ABRIGO; 
6.4. PRAÇA DA SAPT - JUNTO AO CHALÉ MEMORIAL DO SURF. 
 
7. CRITÉRIOS E JULGAMENTOS DE SELEÇÃO  
7.1. Os interessados serão classificados de acordo com o número de vagas disponíveis;  
7.2. Na possibilidade de haver mais de dois licitantes interessados na mesma vaga, para fins de 
desempate, serão escolhidos os que oferecerem o maior lance (valor a ser discriminado conforme 
Modelo Anexo I), sendo que o mínimo perfaz a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais) que será 
destinada ao Fundo Municipal de Turismo. 
 
8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1. Em caso de mais de uma Rádio interessada por espaço, poderão ser ofertados lances (valor a ser 
discriminado conforme Modelo Anexo I) a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados ao Fundo 
Municipal de Turismo. 
8.2. Cada empresa pode apresentar apenas um credenciamento. 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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8.3. No caso de pagamento de lance pelo participante deste edital, o mesmo deverá ser em parcela 
única, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a publicação da Ata final, na conta vinculada a 
Fazenda Pública deste município, sob pena de desclassificação. 
8.3. Deverá ser depositado na conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES CNPJ: 
87.876.801/0001-01 BANRISUL Agência 0955 Conta Corrente 04.095541.0-9. 
8.4. O comprovante de depósito deverá ser entregue na Secretaria Municipal da Fazenda, Diretoria de 
Compras e Licitações, 2º andar, Rua José Antônio Picoral, Centro Administrativo Valdir Munari. 
 
9. OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES 
9.1. Os proponentes classificados devem respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-
determinado pelo Edital. 
9.2. Iniciar suas atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento do 
contrato. 
 
10. PENALIDADES  
10.1. Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 
compromissos assumidos nesta autorização de espaço público, que deverão ser devidamente 
comprovadas, a interessada estará sujeita às seguintes penalidades, conforme a gravidade da conduta 
e de sua consequência: 
I – advertência - nos casos de: 
 a)  atraso injustificado de mais de 01 (um) dia sem prestar os serviços. 
II – multas - nos seguintes casos e valores: 
a) multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitado a 05 (cinco) dias, após o qual será 
considerada inexecução parcial do contratual; 
b) multa de R$ 600,00 (seiscentos reais), por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) dias, após o qual 
será considerada inexecução total do contratual; 
c) multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois) anos.  
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.2. No processo de aplicação de penalidades “é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa”. 
10.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de 
Torres, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, podendo ainda, ser cobrada ou 
descontada do pagamento ou da garantia oferecida, ou cobrada judicialmente. O recurso recolhido 
será destina ao Fundo Municipal de Turismo. 
10.4. Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior será ela judicialmente. 
10.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade sobre o 
ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem como não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 
8.666/93. 
10.6. Caso o licitante adjudicatário, injustificadamente, se recuse em assinar o contrato, fornecer o 
material ou executar o serviço, objeto desta licitação, ficará o mesmo, sujeito às penalidades acima 
previstas. 
 
11. CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL  

a) Inscrições: 03 de dezembro de 2019 a 17 de dezembro de 2019.  

b) Prazo de impugnação do presente edital: 02 dias anteriores à abertura dos envelopes. 

c) Abertura de envelopes da habilitação: 18 de dezembro de 2019 às 17:00hs no Centro 

Administrativo Valdir Munari, na sala de Abertura de Licitações, 2º andar.  

d) Prazo de Recurso: 2 dias úteis após a publicação da Ata do resultado final do edital. 

 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital. 
12.2. Em nenhuma hipótese será concedido prorrogação do prazo para a apresentação da 
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos.   
12.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
12.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 
Comissão Julgadora. 
12.5. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente autorização de espaço público constarão 
as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 
determinada nos artigos 77 e 79 da Lei 8.666/93. 
12.6. 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; 

12.7. O número de empresas de rádio deverá respeitar o Anexo I; 

12.8. Este Edital de Chamamento está à disposição no site http://www.torres.rs.gov.br ; 

12.9. A inscrição no presente edital implica na aceitação plena e total das condições deste 

chamamento, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93. 

12.10. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização deste 

chamamento na data acima mencionada, o evento será transferido para data e horário a ser definido 

pela administração e publicado nos mesmos meios deste. 

12.11. As decisões referentes a este processo licitatório; as intimações, atas, respostas aos 
recursos e as impugnações serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço 
eletrônico www.torres.rs.gov.br /link: MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E 
RESPOSTAS. 
12.12. São anexos deste Edital: 

ANEXO I: DESCRIÇÃO DO ITEM –  MODELO DE PROPOSTA VISANDO O DESEMPATE;  
ANEXO II: REQUERIMENTO;  

ANEXO III: DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL;   

ANEXO IV: TERMO DE RESPONSABILIDADE;  

ANEXO V: DECLARAÇÃO TÉCNICA. 

 

         Informações serão prestadas aos interessados no horário da 13h às 17:30h, na Prefeitura 
Municipal de Torres, na Secretaria Municipal da Fazenda, sita na rua Jose Antônio Picoral, nº 79, 2º 
andar, Centro, em Torres - RS, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo fone 
nº (51) 3626 9150, ramal 217, ou ainda pelo endereço de e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br   

  

Torres, 02 de dezembro de 2019. 

 

 

Maria Clarice Brovedan 

Secretária de Fazenda 

Portaria 002/2017 
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ANEXO I  
 

DESCRIÇÃO DO ITEM – MODELO DE PROPOSTA VISANDO O DESEMPATE  
 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor MÍNIMO 

inicial para 
lance 

Valor 

Total  

01 02 

 
Chamamento público às empresas de Rádio 
FM, para prestação de serviço como meio de 
comunicação de massa, com o principal 
objetivo de divulgação e transmissão ao vivo 
da Temporada de Verão do Município de 
Torres, mediante processo licitatório. 
 

Unid. *R$ 500,00   

Valor Total    

* Valor inerente à possibilidade de haver mais de dois licitantes interessados. Para fins de desempate, o lance 
mínimo perfaz a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais) que será destinada ao Fundo Municipal de Turismo. 

 

 
 
 

 

Torres, ____ de _______________________ 2019. 

 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 
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ANEXO II 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 462/2019)  

 

 

REQUERIMENTO  

 

Eu, ____________________________ (nome completo do representante legal ou procurador), neste 

ato representando a empresa ______________________________________ (razão social da 

empresa), venho solicitar a inscrição da mesma no edital de chamamento nº 462/2019 na vaga 

localizada na: (obrigatório especificar a vaga pretendida) 

 

(  ) AV. BEIRA MAR - PRAIA GRANDE - CALÇADA DE ACESSO AO BAR ABRIGO. 
 
(  ) PRAÇA DA SAPT - JUNTO AO CHALÉ MEMORIAL DO SURF. 
 

  

 

 

Torres, ____ de _______________________ 2019. 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 
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ANEXO III 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 462/2019)  

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

 

Declaro para os devidos fins, que tomei conhecimento dos termos deste Edital de Chamamento e 

atenderei integralmente a todas as condições e exigências do presente Edital. Igualmente, informo que 

responderei pela veracidade das informações apresentadas e que não existe nenhum fato impeditivo a 

participar deste Chamamento.  

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 

presente.  

 

 

_________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo)  
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ANEXO IV  

 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 462/2019)  

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

Pelo presente termo de responsabilidade _________________________ (representante), portador da 

Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante 

devidamente constituído de _________________________ (empresa), inscrita no CNPJ nº 

____________, declara assumir integral responsabilidade na prestação de serviço como meio de 

comunicação de massa, com o principal objetivo de divulgação e transmissão ao vivo da Temporada 

de Verão do Município de Torres. 

 

 

 

 

 

 _________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 
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ANEXO V  

 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 462/2019)  

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO TÉCNICA 
 

 
 
 

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, que o seu alcance, por 
intermédio da frequência modulada da estação e rádio, atinge o território do município de Torres, sem 
interrupção ou oscilação de sinal. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS OPERACIONIAS 
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ANEXO VI 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

1. LOCALIZAÇÃO CONTAINER BAR ABRIGO 
 

 
 

2. LOCALIZAÇÃO CONTAINER MOLHES 
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