
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/2020 

 

  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 estará recebendo propostas de empresa interessadas de 30 de janeiro de 2020 a 14 de 
fevereiro de 2020, em REALIZAR, ORGANIZAR E EXPLORAR O ESPAÇO PÚBLICO DO 
32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO, o qual ocorrerá entre os dias 29 de abril 
a 03 de maio de 2020, conforme descrito neste edital e seus anexos, em observância ao 
princípio da isonomia e da estrita vinculação ao instrumento convocatório. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O Nº 1426/2020 
UNIDADE INTERESSADA: Secretaria Municipal de Turismo 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:  

ATÉ ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 17/02/2020 ÀS 10 HORAS NO PAÇO MUNICIPAL 

 
Obs. PARA MAIORES INFORMAÇÕES: 
Secretaria Municipal de Fazenda na Diretoria de Compras e Licitações, fone (51) 3626-

9150 ramal 217, no horário das 08hs ás 11hs e 30 min e das 13hs às 17h e 30 min., 

somente nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, conforme estabelece o 

Decreto nº 251/2019. 

OBS.: O atendimento nas terças-feiras e quintas-feiras se dará, única e 

exclusivamente através do endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 
1.0 – DO OBJETO, PRAZO E LOCAL 
1.1 – O presente tem por objetivo a contratação para REALIZAR, ORGANIZAR E 
EXPLORAR O ESPAÇO PÚBLICO DO 32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO, 
(montagem, gestão e comercialização da Arena de Shows, Feira Comercial, Praça de 
Alimentação, Arena Institucional e Pórticos de Entrada), com previsão de ocorrer 
durante os dias 29 de abril a 03 de maio do corrente ano, em conformidade com as 
especificidades prescritas nos Anexos adiante identificados, partes integrantes deste Edital. 
1.2 - Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas até 
17h30min horas do dia 14 de fevereiro de 2020, na Diretoria de Compras e Licitações, 
localizada na sede da Prefeitura de Torres, sito a Rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro, 
Torres/RS, CEP 95.560-000. Aberta a sessão estará encerrada a fase de entrega de 
documentos. 
1.3 – A reunião para abertura dos envelopes contendo “documentação” e “propostas” 
será realizada na data de 17 de fevereiro de 2020, às 10 horas, na sala de abertura de 
Licitações, localizada na sede principal da Prefeitura de Torres, sito a Rua José Antônio 
Picoral, nº 79,  Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 
1.4 – Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas 
após a data e hora aprazadas para esta concorrência, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento. 
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1.5. Para fins de recolhimento das garantias para licitar e de aceitabilidade 
de propostas deste certame considerar-se-á o Preço Orçado (PO) de: R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
 
1.7 – Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

- Anexo I: Termo de Referência; 
- Anexo II: Modelo de Proposta; 
- Anexo III: Minuta do Contrato; 
- Anexo IV: Modelo de declaração de fatos impeditivos.  
- Anexo V: Modelo de declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal, e de acordo com o Decreto n° 4.358, de 05 de setembro de 2.002; 
- Anexo VI: Modelo declaração de visita; 
- Anexo VII: Declaração de Dispensa de Visita Técnica. 
 

2.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Somente será admitida a participação neste Chamamento Público, de pessoas jurídicas, 
que comprovem com documentos de registros, que exploram o ramo de atividade compatível 
com o objeto e atenderem as exigências do edital e seus anexos, correndo por sua conta 
todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de sua Habilitação, não sendo 
devida nenhuma indenização às empresas pela realização de tais atos. 
2.2 – Deverão ser apresentados os documentos de habilitação e propostas em envelopes 
distintos, assim identificados: ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO; e, ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA. 
2.3 – Não será admitida a participação de empresas que estejam sob concurso de credores, 
dissolução, liquidação, fusão, cisão ou incorporação ou tenham sido suspensas de licitar e/ou 
declaradas inidôneas por Órgão Público de qualquer esfera e ainda aquelas reunidas em 
forma de consórcio. 
2.4 - Não poderão participar: o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores 
Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles, por matrimônio ou parentesco, 
afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até seis 
(06) meses depois de findas as respectivas funções. 
2.5 -  Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ. 
 
3.0 – DO PAGAMENTO  
3.1. O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência 
bancária conforme Ordem de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela contratada, 
a qual deverá ser obrigatoriamente uma conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa 
contratada, à vista do documento fiscal apresentado, devendo este estar devidamente 
atestado pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução 
do contrato. A liquidação e efetivo pagamento serão feitos em até trinta (30) dias, contados da 
entrega da nota fiscal junto a Secretaria Municipal de Fazenda, exceto por motivo 
devidamente justificado pela Administração. Os pagamentos obedecerão à ordem 
cronológica, conforme disposto no Decreto Municipal 214/2015. Caso o dia do pagamento 
seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Torres, o pagamento será efetuado no 
primeiro dia útil seguinte. 
3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do contrato, do n° do empenho e o do nº da conta bancária a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento do item e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. Conforme o caso deverá ser apresentado a declaração de Optante pelo Simples, 
informando o respectivo enquadramento, assinado pelo Contador/Técnico Contábil e pelo 
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responsável pela empresa, a cada Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, bem como demais  
documentos que tratem da dispensa de retenção de Impostos e Encargos Sociais, nos termos 
da Ordem de Serviço nº 07/2014, devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações 
trabalhistas, como INSS e FGTS em dia.  
3.3. O Município disporá de um prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto. 
3.4. Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, 
serão formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, 
contados da data da sua apresentação. 
3.5. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão 
ser reapresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de 
até 30 (trinta) dias passará a ser contado a partir da data de reapresentação. 
3.6. O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a liquidação 
de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
4.0 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
4.1 – A documentação será recebida pela Comissão Permanente de Licitação até o dia, hora 
e local mencionados no preâmbulo desta, em envelopes distintos, fechados e rubricados nos 
fechos, contendo na sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/2020  
REALIZAR, ORGANIZAR E EXPLORAR O ESPAÇO PÚBLICO DO 32º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE BALONISMO 
ENVELOPE Nº 1 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/2020  
REALIZAR, ORGANIZAR E EXPLORAR O ESPAÇO PÚBLICO DO 32º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE BALONISMO 
ENVELOPE Nº 2 – ENVELOPE DA PROPOSTA 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
 
5.0 – ENVELOPE Nº 01 – REGRAS PARA OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 – O envelope deverá conter, obrigatoriamente, os Documentos abaixo em seu Original ou 
através de Cópia Autenticada em cartório ou por servidor público. 
5.2 – Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação: 
 
5.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) registro comercial, para empresa individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as alterações ou alteração 
consolidada, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores;  
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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d) Declaração de Inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, atestando não existir 
circunstâncias que o impeçam de participar do processo, devidamente assinada por sócio, 
dirigente, proprietário. 
 
5.2.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, com prazo de validade em vigor;  
b.1) a regularidade para com as Fazenda públicas deverão ser comprovadas pela 
apresentação de certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos 
relativos aos tributos federais e à dívida ativa, ficando sua aceitação condicionada à 
verificação da veracidade via Internet;  
c) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 
através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (CRF), emitido 
pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do 
prazo de entrega dos envelopes; 
d) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos 
de negativa, emitida pela Justiça do Trabalho. 
 
5.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
a) A proponente deverá apresentar certidão e o número do registro no CREA/CAU do 
responsável técnico pelas estruturas e do responsável pelas instalações elétricas, os quais 
deverão pertencer ao quadro profissional da empresa comprovado através de Carteira 
Profissional, Ficha de Registro de Empregado ou ainda mediante contrato de trabalho, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 
b) Atestado de Capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a mesma ter executado serviços compatíveis ao objeto, 
considerando todos os aspectos característicos e peculiares do serviço a ser prestado, similar, 
igual ou de maior complexidade. 
 
5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa em matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 
Jurídica. 
 
5.2.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (obrigatória):  
a) declaração do licitante, em cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
devendo constar que declara estar regular perante o Ministério do Trabalho e que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos”. 
b) Comprovante de prestação de garantia para licitar, podendo ser efetuada através de 
depósito em nome da licitante, na importância correspondente a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto (P.O.), nos termos do art. 31, III da Lei nº 8.666/93, em dinheiro (agência 
0955 - conta corrente 04.042639.0-4) ou nas demais modalidades indicadas no art. 56, do 
mesmo texto legal, que será restituído aos licitantes inabilitados. 
c) Comprovação de reserva de datas de no mínimo três, dentre os artistas elencados na 
tabela ANEXO I. 
 
5.2.6 – VISITA TÉCNICA 
a) Será facultativa a visita técnica. 
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b) A empresa deverá apresentar Declaração de Visita, comprovando que a mesma efetuou a 
visita técnica, com o acompanhamento de representante do Município designado pela 
Secretaria Municipal de Turismo, no local onde deverão ser prestados os serviços. 
b.1. Na declaração de vistoria a empresa deverá declarar que tomou conhecimento de todas 
as condições e informações dos locais para o cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Chamamento Público, junto ao órgão responsável pelo evento. 
c) A visita deverá ser agendada com servidor do Município de Torres, através do telefone 51-
3626.9150, ramal 702, Secretária de Turismo de Torres. 
d) Caso a empresa não realize a visita técnica, deverá assinar termo de responsabilidade 
(anexo) de que dispensa a visita, pois, detém conhecimento das condições de execução dos 
serviços, do local, possuindo as informações necessárias para o pleno cumprimento do 
objeto. 
5.3 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa 
oficial. Também poderá ser autenticado por servidor do setor de compras e licitações, desde 
que devidamente acompanhados dos documentos originais. Os documentos, 
preferencialmente deverão ser relacionados, separados e colacionados na ordem 
estabelecida neste Edital. 
5.4 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos ora exigidos. 
5.5 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de 
validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 
5.6 - A documentação a ser apresentada será a da empresa que executará o futuro contrato: 
se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.7 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a inabilitação do interessado. 
5.8. - À Comissão que acompanhará o processo licitatório, incumbida da avaliação da 
habilitação e proposta, fica conferido o direito de diligenciar, efetuando consultas na Internet, 
junto aos sites dos órgãos expedidores, a fim de verificar a veracidade dos documentos 
obtidos por este meio eletrônico; ou a órgãos técnicos, quando necessário. 
 
6.0 – ENVELOPE Nº 02 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1.  O envelope de “Proposta”, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante da empresa, com valor máximo equivalente ao estipulado neste edital, sendo o 
valor este de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Modelo Anexo II. Somente serão 
aceitas as propostas com valor igual ou inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
6.2. Os valores das propostas deverão ser expressos em moeda corrente nacional, 
apresentados em função do objeto licitado, não se admitindo proposta que apresente valores 
unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivo ou manifestamente inexequível. 
6.3. O preço proposto é de exclusiva e total responsabilidade do participante. Em nenhuma 
hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao preço, 
prazo ou qualquer condição que importe na modificação dos seus termos originais. 
6.4. O preço total deverá ser proposto em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 
considerados nos mesmos todas as despesas (tributos, mão-de-obra, transporte e outros 
incidentes direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste edital). 
6.5. Os preços deverão ser expressos em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência 
entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso; havendo discordância entre os 
valores unitário e total, prevalecerá o preço unitário. 
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6.6. A proposta deverá ser ajustada às especificações exigidas neste edital. 
6.7. A razão social, CNPJ, endereço completo e telefone. 
6.8. A identificação do estabelecimento bancário utilizado pelo proponente (Banco, código do 
Banco, Agência, código da Agência e n° da conta corrente). 
6.9. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data 
de abertura das propostas. 
 
7.0 - DO JULGAMENTO 
7.1. No primeiro momento da sessão serão abertos os envelopes de habilitação. 
7.1.1. As condições de habilitação serão avaliadas pela Comissão de Licitação, instituída pela 
Portaria Nº 1003/2019. 
 
8.0 – DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1  –   Será considerada vencedora a empresa habilitada que apresentar a proposta de 
MENOR valor, (menor custo para a Administração). 
8.2 – Caso ocorra empate, realizar-se-á sorteio, público que definirá a vencedora. 
8.3 – O sorteio deverá ser realizado na presença de todos os interessados presentes à 
sessão, sendo que, no momento do sorteio serão todos cientificados do nome da empresa 
vencedora que passará a constar em Ata, sendo todos os presentes convidados a assinar a 
mesma. 
 
9.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO MÍNIMO A SER FORNECIDO PELA EMPRESA 
PERMISSIONÁRIA: 
 
9.1 – Conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
10.0 – DOS RECURSOS: 
10.1 – A empresa participante que tiver interesse de recorrer das decisões, deverá manifestar 
o interesse na ata da sessão, sendo concedido a esta, o prazo de 05 dias úteis, a contar da 
lavratura da ata, devendo protocolá-la no setor de Atendimento ao Cidadão do Município de 
Torres, sito a Rua José Antônio Picoral, 79, Centro, de forma expressa e motivada. 
10.2 – Para todos os recursos será observada a norma expressa do artigo 109, da Lei 
8.666/93. 
10.3 – Este edital poderá ser impugnado, por ilegalidade, devendo o pedido ser protocolado 
na Diretoria de Atendimento ao Cidadão do Município de Torres até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes, devendo a Administração julgar e responder em 
até 03 dias úteis, observados todos os termos do artigo 41, da Lei 8.666/93. 
 
11.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO, DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA E DO 

PRAZO PARA ASSINATURA: 
11.1 Para a assinatura do Contrato a Prefeitura Municipal de Torres/RS exigirá a garantia no 
valor equivalente a 1% (um por cento), do valor do contrato, calculado com base no valor 
de sua proposta vencedora, podendo o licitante adjudicatório optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia: 

a) caução em dinheiro, em títulos da dívida pública; 
b) seguro garantia; 
c) fiança bancária. 

11.2. No caso de optar por prestar a garantia na forma do item "a", deverá ser recolhida pelo 
licitante, na Seção de Execução Orçamentária e Financeira da Prefeitura Municipal de 
Torres/RS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação. 
11.3. No caso de optar por prestar a garantia na forma da letra "c", deverá constar o 
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instrumento da renúncia expressa pelo fiador dos benefícios previstos nos Artigos 827 e 835 
do Novo Código Civil, Lei n° 10.406, de 10/01/2002. 
11.4 No caso da garantia ser prestada na forma do item "b" ou item "c", a mesma deverá ser 
renovada semestralmente, se for o caso. 
11.5. A contratada reforçará ou substituirá a caução sempre que esta, por qualquer motivo, 
torne-se insuficiente para garantir o contrato, seja reduzida, perca seu valor ou venha a 
perecer. O descumprimento desta obrigação implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo 
de qualquer outro direito da Administração. 
11.6. A garantia prestada responderá por todas as obrigações do presente Contrato. 
11.7. Esgotados todos os prazos recursais dar-se-á homologação e a adjudicação do objeto. A 
EMPRESA vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o 
contrato, sob pena de decair do direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei de Licitações. 
11.8. Decorrido o prazo e não assinado, se este não for prorrogado nos termos da Lei, a 
Administração poderá convocar o segundo colocado, nos termos do artigo 64, §2º, da Lei 
8.666/93. 
 
12.0 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
12.1 – A empresa contratada terá para o término de execução da montagem das estruturas, 
até 48h antes do início do evento, que se realizará do dia 29 de abril a 03 de maio de 2020, 
sendo que na data da abertura do evento os comerciantes deverão estar instalados. 
 
13.0 – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

13.1 – O período de execução do objeto contratado compreenderá cento e vinte (120) dias a 
contar da assinatura do instrumento contratual. A execução dos serviços contratados vigerá a 
contar da assinatura do contrato até 31 de maio de 2020, sendo que o prazo contratual 
restante servirá para execução das devidas liquidações e demais situações de trâmites 
administrativos, caso necessário poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, §1º, da Lei 
8.666/93, desde que apresentado razões de forma motivada e justificada. 

14.0 – REGIME DE EXECUÇÃO: 
14.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 
 
15.0 – DA RESCISÃO: 
15.1 – A rescisão contratual poderá ocorrer, nos termo do artigo 79 e 80 da Lei Nº 8.666/93, 
cumulada as demais penalidades previstas contratualmente. 
 
16.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 – O permissionário contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  
16.2 – O contratado é responsável pelos danos eventualmente causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
16.3 – O contratado deverá obedecer rigorosamente o prazo indicado para apresentação da 
habilitação. 
16.4 – O concorrente a permissionário é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação de quem o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, implicará a 
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
16.5 – A participação do concorrente neste Chamamento Público implica em aceitação de 
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todos os termos deste edital. 
16.6 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da abertura de propostas na data aprazada, a sessão será transferida mediante 
aviso aos participantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no site da Prefeitura de Torres. 
16.6 – Os casos não previstos nesse edital serão decididos pela Comissão de Licitações. 
16.7. - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Torres/RS. 
 
MAIORES INFORMAÇÕES: 
Secretaria Municipal de Fazenda na Diretoria de Compras e Licitações, fone (51) 3626-

9150 ramal 217, no horário das 08hs ás 11hs e 30 min e das 13hs às 17h e 30 min., 

somente nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, conforme estabelece o 

Decreto nº 251/2019. 

OBS.: O atendimento nas terças-feiras e quintas-feiras se dará, única e 

exclusivamente através do endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 

Torres (RS), 29 de janeiro de 2020.  

 

 

Maria Clarice Brovedan 
Secretária Municipal da Fazenda 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO 

Contratação de Empresa especializada para realização, organização e exploração 

do espaço do Parque Odilo Webber Rodrigues, para a realização do 32º Festival Internacional 

de Balonismo em Torres, no período que compreende 29 de abril de 2020 a 03 de maio de 

2020, conforme este Termo de Referência. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA 

O Município de Torres possui o turismo como principal ocupação econômica, 

representando praticamente 40% de sua renda total. Além do período de veraneio, que, em 

decorrência das inúmeras belezas naturais aqui havidas, traz à cidade, veranistas do 

continente inteiro no período que compreende dezembro a março, a Administração também 

produz eventos no restante do ano. 

O Festival Internacional de Balonismo, em especial, é um evento, em tese fora da 

grande temporada, que proporciona aos munícipes, lazer e integração, e atrai turistas do 

mundo inteiro por conta da singularidade das competições de balões que se destacam no 

céu de Torres, contracenando junto às belezas naturais da cidade. Ou seja, trata-se de um 

festival que fomenta a principal indústria do Município: o turismo. 

Além das competições, o evento oferece diversos outros atrativos, incluindo 

grandes shows nacionais, feira comercial, praça de alimentação, e a atmosfera de fomento 

às tradições locais, haja vista tratar-se de evento que acontece ininterruptamente há trinta e 

dois anos, o que reforça a simbiose havida entre o Festival Internacional de Balonismo e a 

cultura e economia torrense, tornando-o o maior evento de Torres, e um dos maiores da 

América Latina. 

Ou seja, tratando-se de Município sabidamente turístico e com vocação para tal, 

faz-se essencial que Torres ofereça em seu maior e mais importante evento, a melhor 

infraestrutura possível, aliada a atrativos que corroborem diretamente com o sucesso do 

evento.  

Neste ponto destaca-se que ao realizar o evento inteiro às suas expensas, o 

Município arca com investimentos muito altos. Reitera-se que o investimento em turismo é 

essencial para que se mova a indústria local, porém, a Secretaria de Turismo buscou 
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alternativas para oferecer a munícipes e turistas, um evento ainda mais qualificado, e com 

menor custo para a Administração, observando o que preceitua os Princípios da Economia, 

Eficiência e Conveniência, basilares dos atos administrativos do gestor, objetivando com a 

finalidade, satisfazer de melhor forma ao interesse público.  

Assim, resta evidente que não é razoável ao Município custear e organizar 

sozinho um evento caríssimo, que inclui apresentações de artistas de renome nacional e 

estrutura de primeiríssimo nível, se há a possibilidade de contratar empresa especializada 

que o faça, oferecendo em troca, a comercialização da Arena de Shows, praça de 

alimentação, feira comercial e exploração de demais espaços para fins de publicidade, e/ou 

outras atividades. 

Ainda, reitera-se o fato do evento ter tomado proporções gigantescas, não 

havendo na Municipalidade equipe técnica qualificada para realizar a organização e gestão 

devida do evento, trabalhar a captação de patrocínios e apoios, entre outras questões 

inerentes à melhor elaboração do festival. Ou seja, é muito mais viável para uma empresa 

especializada executar o objeto ora contratado. 

Desta forma, além das autorizações para comercialização e exploração dos 

espaços acima referidos, e devidamente detalhados nos anexos deste Termo de Referência, 

o Município pagará à empresa licitante vencedora, o preço máximo de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) pela sua contratação, cujo objeto refere realização, organização e 

exploração do espaço do Parque Odilo Webber Rodrigues nos dias que ocorrerá o 32º 

Festival Internacional de Balonismo, ou seja 29 de abril de 2020 a 03 de maio de 2020.  

Importante ressaltar que os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) referidos, 

dizem respeito à monta máxima a ser paga pela administração, haja vista que o critério de 

desempate entre os concorrentes será o menor preço estabelecido pela empresa 

interessada, que, sendo cumpridora de todos os requisitos deste Termo de Referência, 

deverá apresentar proposta igual ou inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).  

Insta salientar que o valor em tela que será pago à licitante vencedora para 

realização e organização do evento, corresponde a apenas cerca de 20% do valor dispendido 

pela Administração para a organização do Festival de Balonismo de 2020, o que denota 

notória economia por parte do gestor.  

No que tange à legalidade no tocante às ativações de marcas e patrocínios em 

geral, rememoramos a Lei Municipal nº 5.017/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a receber patrocínio de empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia 

mista, pessoas físicas e organizações não governamentais para a realização de eventos de 
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interesse público.  

Logo, resta justificada a contratação em epígrafe, haja vista que significará para a 

Municipalidade uma grande economia, sem deixar de oferecer lazer e propiciar maior 

possibilidade de geração de renda à indústria local, e de recepcionar com os melhores 

atrativos possíveis, o visitante. Resta, portanto, devidamente atendido o interesse público, 

princípio norteador de todos os atos da Administração Pública. 

 

3. DA PROPOSTA E DO DESEMPATE 
 

3.1 O licitante deverá apresentar: Relação de três (03) artistas/bandas/grupos de 

RENOME NACIONAL para apresentações entre os dias 29 de abril de 2020 

(29/04//2020) e 02 de maio de 2020 (02/05/2020).  

a) Os artistas deverão ser selecionados levando-se em consideração a 

listagem abaixo (anexo I): 

ARTISTAS GÊNERO 

Luan Santana Sertanejo 

Gustavo Lima Sertanejo 

Marília Mendonça Sertanejo 

Roberto Carlos MPB 

Ivete Sangalo MPB 

Skank Rock 

Michel Teló Sertanejo 

Turma do Pagode Pagode 

  

b) No ato da assinatura do contrato o licitante vencedor deverá apresentar 

declaração de disponibilidade dos três artistas escolhidos para os dias dos Shows. 

c) A empresa contratada poderá explorar a arena de shows também nos demais 

dias de evento, caso seja de seu interesse. Porém, não será necessário para tanto, contratar 

artistas da listagem prevista na alínea “a”.  

d) Sendo os licitantes interessados, cumpridores dos pressupostos exigidos para 

participação no certame, em especial o referido na alínea “b” acima, o primeiro critério para 

desempate contemplará a empresa que oferecer o menor preço, que não poderá ultrapassar 

o valor máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).  

e) As estruturas de palco, som e luz deverão ser condizentes com a grandeza do 

evento, e suficientes para atenderem os riders técnicos dos artistas contratados, que, repise-

se, serão atrações de renome nacional, necessitando, portanto, de estrutura à altura.. No 

anexo 03, segue modelo de rider mínimo de som e luz, utilizado pela Administração em 

grandes eventos de semelhante porte, servindo como parâmetro mínimo. 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (VENCEDORA): 
 

4.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Termo de 

Referência, de seu(s) Anexo(s), da Proposta e do Contrato, decorrente; 

4.2 Assinar o Contrato em prazo não superior a cinco (05) dias a contar da 

data da convocação. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato 

dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

4.3 Custear as despesas com salários, encargos, seguros, sinistros, transporte, 

alojamento, alimentação do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e/ou 

exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 

4.4 Assumir integral responsabilidade pelos danos causados direta ou 

indiretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na 

execução do objeto contratual; 

4.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste para a 

execução do objeto em tela; 

4.6 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes 

possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto; 

4.7 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na 

execução dos serviços, que possam comprometer a sua qualidade; 

4.8 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de 

proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, 

comerciais e trabalhistas resultantes da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

4.9 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 

dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o 

objeto do Edital; 

4.10 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

4.11 Dispor de espaço de no mínimo 500m2 para que o Município instale às 

suas expensas seu espaço institucional, conforme Estrutura Mínima, constante no anexo II.  

4.12 As contratações de todos os Artistas correrão sob responsabilidade 

financeira da Contratada. 
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4.13 Disponibilizar 60 (sessenta) ingressos por dia para serem utilizados pela 

Contratante junto a entidades e autoridades. 

4.14 Providenciar o transporte de todo material e equipamentos previstos para 

instalação no local, com antecedência, devendo tudo estar montado e em condições de uso de 

acordo com o cronograma, impreterivelmente até 48 horas antes da abertura do Parque e 

início do evento. 

4.15 Disponibilizar um (01) Camarote com capacidade para cinquenta (50) 

pessoas próximo ao palco, para uso institucional do Contratante. 

4.16 A Contratada (VENCEDORA) deverá contratar seguro de 

Responsabilidade Civil, com valor de cobertura não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) até a data de 15 de abril de 2020. 

4.17 No tocante à infraestrutura do local do evento, sem prejuízo das demais 

obrigações constantes no termo de referência, o contratado é responsável por: 

4.17.1 Instalações físicas das cabines de cobrança de ingressos, 

compreendendo ainda a parte elétrica e lógica das mesmas; 

4.17.2 Realizar serviços de limpeza interna do local do evento, bem como 

suas margens de entrada, compreendendo a varrição e coleta dos resíduos sólidos e 

manutenção das lixeiras, inclusive durante toda a realização do evento; 

4.17.3 Disponibilização dos serviços de internet sem fio, gratuita, de acesso 

irrestrito durante o evento;  

4.17.4 Providenciar o transporte de todo material e equipamentos previstos para 
instalação no local, com antecedência, devendo tudo estar montado e em condições de uso de 
acordo com o cronograma, impreterivelmente até 48 horas antes da abertura do Parque e 
início do evento; 

4.17.5 Organizar e operacionalizar as demandas necessárias por intermédio da 

alocação de serviços e fornecimento de equipamentos, recursos humanos, montagens e 

desmontagens da estrutura do evento; 

4.17.6 Coordenar as atividades referentes ao evento em pauta descritas no 

presente Termo e responsabilizar-se diariamente pela organização e manutenção de todas 

as instalações do local do evento; 

4.17.7 Responsabilizar-se pela operacionalização da venda dos espaços de 

estandes para expositores, tenda comercial e praça de alimentação; 

4.17.8 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, securitários e 

previdenciários decorrentes das contratações para a operacionalização do evento; 

4.17.9 Fiscalizar as presenças e os horários de todos os profissionais que estarão 

trabalhando na organização do evento; 
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4.17.10 Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo controle e guarda de todo o 

material de expediente e equipamentos; 

4.17.11 Zelar pela aparência e comportamento do seu pessoal de apoio; 

4.17.12 Implementar banheiros químicos na Arena de Shows, que deverão 

permanecer limpos e com papel higiênico durante todo o evento; 

4.17.13 Contratar profissionais (seguranças e brigadistas conforme exigências 

previstas em Lei) para a realização da segurança interna do evento, e dos respectivos 

equipamentos, como detectores de metais e rádios comunicadores; 

4.17.14 Contratar sonorização e iluminação cênica para as apresentações artísticas, 

conforme o Rider Técnico de cada Artista; 

4.17.15 Instalar camarins conforme descrito na estrutura mínima (anexo II), 

atendendo ao Rider de Camarim de cada Artista; 

4.17.16 Organizar espaços individuais para atendimento e instalação da 

Polícia Civil e Polícia Militar;  

4.17.17 Contratar geradores de energia elétrica para o evento; 

4.17.18 Obter todas as licenças e autorizações para a realização do evento, como, 

por exemplo, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, ECAD; 

4.17.19 Garantir que a estrutura física esteja de acordo com a programação do 

evento, devendo gestionar quaisquer intercorrências que possam surgir sobre instalações, 

materiais, pessoal ou equipamentos utilizados; 

4.17.20 Adotar as condutas necessárias para finalizar o evento, como a 

desmontagem dos equipamentos e de toda a infraestrutura/logística, a regularização de 

eventuais pendências e a devolução dos espaços utilizados, até o dia 20 de maio de 2020. 

4.17.21 Diligenciar para que o Parque do Balonismo, após o término do evento, esteja 

em plenas condições de uso e limpeza conforme recebido; 

4.18 Toda a mídia dos shows correrá por conta da Contratada, que deverá 

divulgar o evento em cartazes, outdoors, banners, mídia eletrônica e impressa, rádio, 

televisão e mídia social, devendo constar em todo material publicitário, a inscrição contendo 

a Prefeitura Municipal e demais entidades indicadas pela Contratante como apoiadores do 

evento; 

4.19 A Contratada deverá garantir a participação com inserção da logomarca da 

Prefeitura Municipal de Torres na mídia do evento, na forma de apoiador, de acordo com o 

contrato firmado; 

4.20 Eventuais serviços ou atrações que extrapolem este contrato, poderão ser 
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instituídos pelo Permissionário, com a prévia autorização da Contratante. 

4.21 Permitir a qualquer tempo livre acesso da Contratante por seus agentes 

devidamente identificados, em todas as dependências do evento para fins de fiscalização e 

acompanhamento da execução do objeto do presente. 

4.22 Todas as despesas não relacionadas neste Edital, que por ventura vierem a 

ocorrer, correrão por conta da Contratada. 

 

5 – Do Plano Estratégico  

5.1 Obrigações do Permissionário 

5.1.1 Promover e organizar o 32º Festival Internacional de Balonismo, 

realizando os investimentos necessários e obedecendo aos parâmetros definidos 

no presente Termo de Referência e na sua proposta, assumindo todos os riscos 

financeiros, civis e penais do evento.  

5.1.2 Apresentar até o dia 10 de abril de 2020, o projeto executivo, tanto em 

formato impresso quanto eletrônico, demonstração real das características estéticas e 

cenográficas do projeto – levantamento de todas as atividades e etapas necessárias à 

realização do evento, com qualidade e eficiência, obedecendo aos requisitos mínimos 

estabelecidos neste Termo de Referência, abrangendo: 

- Memorial descritivo e detalhado da Infraestrutura, com indicação de quantitativos; 

- Programação completa, inclusive com atrações musicais, previamente 

acordadas entre as partes; 

- Cronograma com o detalhamento de todas as atividades pertinentes à 

organização do evento, dentre as quais obras, adaptações, contratação de serviços 

terceirizados e execução, 

- Contratação de artistas, comercialização de estandes e pontos de alimentação e 

bebidas, e venda de ingressos; 

- Plano de Mídia. 

5.1.3 A promoção e organização do evento envolve, dentre outros aspectos, o 

seguinte: 

- Elaborar PPCI – PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, de acordo com 

as normas do Corpo de Bombeiros e adequado à planta geral do evento, inclusive com o 

pagamento das taxas respectivas, bem como extintores de incêndio e luzes de emergência 

na quantidade exigida pelos bombeiros; 
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6. Dispositivos Gerais 
 

6.1 A empresa contratada irá implementar às suas expensas a área estrutural 

completa que compreende a Praça de Alimentação, Arena de Shows, Área Comercial e Pórtico 

de Entrada, e poderá utilizar comercialmente, locando para terceiros as tendas, e explorando 

comercialmente a Arena de Shows, observando o anexo II, que predispõe as estruturas 

mínimas em tamanhos e quantidades. 

6.2 O período de execução do objeto contratado compreenderá cento e vinte (120) 

dias a contar da assinatura do instrumento contratual. A execução dos serviços contratados 

vigerão a contar da assinatura do contrato até 31 de maio de 2020, sendo que o prazo 

contratual restante servirá para execução das devidas liquidações e demais situações de 

trâmites administrativos.  

6.3 No caso de descumprimento da alínea anterior, o contrato será prontamente 

rescindido, e a empresa contratante responsabilizada, conforme predispõe a Lei Federal nº 

8.666/93. 

6.4 A contratada deverá responder por todas as despesas com encargos fiscais, 

comerciais, sociais, trabalhistas, manutenção, transportes, alimentação e estadia de seus 

colaboradores. 

 
7. Condições de Pagamento 

7.1 O pagamento será efetuado após a assinatura do contrato, mediante 

apresentação da Nota Fiscal referente à execução dos serviços de organização e realização 

do evento. 

7.2 A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo e número da licitação, a fim de trazer maior 

celeridade aos trâmites legais. 

Torres, 29 de janeiro de 2020. 

 

Fernando Nery da Rosa, 

Secretário Municipal de Turismo. 
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ESTRUTURA MÍNIMA DO EVENTO 

 

ARENA DE SHOWS  

Item Qtd. Unid. Especificação mínima 

01 3.600 M² 

Locação de montagem e desmontagem de no mínimo 1.700 m² 
de área coberta para arena de shows equipada com pavilhão, 
camarins, camarotes, bares, palco, sonorização e iluminação, 
conforme rider técnico de cada artista,  piso deck, tapumes, 
grades de contenção, banheiros químicos, seguranças, 
brigadistas, geradores, lonas, contratação de projeto, aprovação 
e execução de PPCI e demais itens que se façam necessário 
para colocar em funcionamento a arena de shows. A área total da 
Arena de Shows deverá perfazer no mínimo 3.600². 

 

FEIRA COMERCIAL 

Item Qtd. Unid. Produto  

01 800 M² 

Locação de montagem e desmontagem de no mínimo 800 m² de 
pavilhão com capacidade mínima para 40 estandes, equipada 
com seguranças e contratação de projeto, aprovação e execução 
de PPCI e demais itens que se façam necessário para colocar em 
funcionamento a feira comercial. 

 

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

Item Qtd. Unid. Produto 

01 01 unid 

Organização do pavilhão existente (instalação elétrica, rede água, 
banheiros, seguranças, etc) para instalação de no mínimo 15 
permissionários para venda de alimentação e bebidas. 
Contratação de projeto, aprovação e execução de PPCI, e 
demais itens que se façam necessário para colocar em 
funcionamento a praça de alimentação. 

 

ÁREA INSTITUCIONAL 

Item Qtd. Unid. Produto 

01 500 M² 
Reserva de espaço de no mínimo 500 m² para instalação da área 
institucional. A instalação da estrutura desta será por conta do 
Município. 

 

PÓRTICOS DE ENTRADA 

Item Qtd. Unid. Produto 

01 01 Unid 
Locação de montagem e desmontagem  Q25, Q30 e Q50 com 
iluminação e lonas. Contratação de projeto, aprovação e 
execução de PPCI. 
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ESTRUTURA MÍNIMA - RIDER DE SOM E LUZ 

 
Sonorização GRANDE Porte  

Quant.  Descrição da configuração mínima  

01  
Mesa de som - Mixing console mínimo 48 canais, (mínimo) 08 subgrupos, 12 vias 
auxiliares máster LR, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de 
INSERT em todos os canais; 

02  
Divisores de frequência com mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de 
ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 

02  Equalizadores gráficos estéreos com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava;  
08  Canais de compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 

08  Canais de Gates com entradas e saídas balanceadas; 

03  
Processadores de efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas balanceadas e 
conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 

01  Equalizador gráfico estéreo 15 bandas por canal para INSERT; 
08  Direct box de impedância para instrumentos; 
24  Microfones com respectivos pedestais; 

02  
Microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de 
operação em UHF; 

01  Multicabo com mínimo 48 vias de 60 metros; 
16  Caixas subgraves 02 falantes de 800W RMS cada, com sistema de amplificação.  

16  
Caixas line array mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada), com 
sistema de amplificação.  

01  Computador portátil, com leitor de mídias diversas / mp3 - USB  

01  
Mixing console com mínimo 48 canais, (mínimo) 08 subgrupos, 12 vias auxiliares master 
LR, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de INSERT em todos os 
canais; 

12  Equalizadores gráficos estéreos com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava; 
04  Canais de compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 
04  Canais de Gates com entradas e saídas balanceadas; 

01  
Processadores de efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas balanceadas e 
conversores AD/DA de no mínimo 20 bits. 

01  
Sistema Side Fields composto por: 04 Caixas para subgraves com 02 falantes de 800W 
RMS cada; 04 Caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS 
cada) com amplificadores compatíveis com o sistema de monitor; 

01  
Divisor de frequência com mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo 
de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 

10  
Monitores tipo spot-way (passivo/ativo) com 300W RMS cada, com sistema de 
amplificação.  

01  

Sistema Side drums com amplificação, composto por: 01 Caixa para subgraves com 02 
falantes de 800W RMS. Palco: 01 Bateria completa com 01 Bumbo, 02 Tons, 01 Surdo, 
02 Estantes pratos, 01 Estante caixa, 01 Máquina de Chimbal, 01 Banco e Kit de 
microfones específicos;  

02  Amplificadores guitarra com 900W RMS, 01 caixa com 02 alto-falantes com 12” 

01  
Amplificador baixo com 800W RMS, 01 caixa com 04 falante de 10” e 01 caixa com 01 
falante de 15”  

01  
Sistema para teclado com 01 MIXING CONSOLE mínimo 06 canais, 01 amplificador de 
potência  
2.000W RMS e 01 monitor com 300 W RMS,  
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03  Estrado para palco (praticável) 2m x 2m  

01  
Sistema Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e 
amperímetro; Main power trifásico de 125 ampères por fase, regulador de tensão, 
voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação;  

01  Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador.  

01  
Cabeamento balanceado e isolados eletricamente da central de controle; fios, 
conectores, fixadores e demais componentes necessários para devida instalação.  

 
 
Iluminação GRANDE Porte  
Quant.  Descrição da configuração mínima  

01  
Mesa de iluminação computadorizada 2048 canais console DMX – Tipo PEARL 2010 - 
AVOLITE  

12 Movin Beam 7r 
12  Moving Head 1.200   

12  Moving Head 575   
48  Refletores PAR 64 LED   
24  Refletores ACL  

08  Refletores Elipsoidais ETC com iris  
06  Refletores Mini-Brut 6 x 650 watts  
06  Refletores Atomic 3000 DMX  
48  Hack de canais Dimmer  

02  Canhão seguidor HMI 1200 watts  
02   Set Ligth (luz de serviço)  
02  Maquina de fumaça, com controle de mesa DMX  

01  Cabeamento e fixadores necessários de acordo com a instalação.  
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ANEXO II 

 

 MODELO DE PROPOSTA/DECLARAÇÃO 

 

  Declaramos para os devidos fins que concordamos com as condições 

estabelecidas no Edital de Chamamento Público 22/2020, e seus anexos, para firmar contrato 

para REALIZAR, ORGANIZAR E EXPLORAR O ESPAÇO PÚBLICO DO 32º FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE BALONISMO do Município de Torres/RS, no valor de R$ xxxxxxx ( 

.........................)  

  Declaramos por fim, que atendemos aos demais requisitos de avaliação e 

classificação, documentação que, juntamente com projeto estrutural encaminhamos anexo a 

este. 

 

 

 

 CARIMBO E ASSINATURA  
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ____/2.020 

  Pelo presente contrato administrativo para  REALIZAR, ORGANIZAR E 
EXPLORAR O ESPAÇO PÚBLICO DO 32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO 
(montagem, gestão e comercialização da Arena de Shows, Feira Comercial, Praça de 
Alimentação, Arena Institucional e Pórticos de Entrada), nesta e na melhor forma de 
direito, de um lado o Município de TORRES, Entidade de Direito Público Interno, devidamente 
inscrita no C.G.C/MF sob nº 87.876.801/0001-01, com sede à Rua José Antônio Picoral, nº 79,  
Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
xxxxxxxx, brasileiro, inscrito no CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, daqui para frente chamada 
simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado a EMPRESA _________________, 
devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº __________________, Inscrição Estadual nº 
______________, com sede à ______________, nº _____, na Cidade e Comarca de 
________________, Estado de ________________, neste ato representada pelo(a) 
Senhor(a) ________________, brasileiro(a), __________, ____________, portador(a) do RG 
nº ___________/_____/____ e do CPF nº ____________, residente à ________________, nº 
______, na Cidade e Comarca de ____________, Estado de ______________, de agora em 
diante designada de CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado as condições 
estabelecidas nas Cláusulas que adiante seguem: 
 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
  O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Orgânica do Município, Lei 
Federal Nº 8.666/93 (Licitações e Contratos); serão aplicáveis de forma subsidiária e nos 
casos omissos as demais legislações de Direito Administrativo, Civil e Penal Brasileira, 
inerentes a espécie; fazendo, ainda, parte integrante e inseparável deste Instrumento, como 
se nele tivesse seus termos transcritos, a Chamamento Público nº 22/2020 e o Processo 
Administrativo 1426/2020. 
   

  CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 
  O presente contrato tem por objeto REALIZAR, ORGANIZAR E EXPLORAR O 
ESPAÇO PÚBLICO DO 32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO (montagem, 
gestão e comercialização da Arena de Shows, Feira Comercial, Praça de 
Alimentação, Arena Institucional e Pórticos de Entrada), mediante fornecimento de toda 
a estrutura (equipamentos, materiais, mão de obra).  
   

  CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
  São obrigações da empresa contratada, aquelas previstas no Edital, as quais 
passam a ser parte integrante da presente cláusula independentemente de transcrição, como 
também: 
  § 1º - A prestação dos serviços de que trata o caput desta Cláusula, deverá ser 
realizada entre os dias 29 de abril a 03 de maio de 2020, no imóvel denominado “Parque 
Odilo Webber Rodrigues”, no espaço reservado para a Arena de Shows, Feira Comercial, 
Praça de Alimentação, Arena Institucional e Pórticos de Entrada. 
  § 2º - A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por quaisquer danos 
ocorridos dentro dos espaços reservados para a Arena de Shows, Feira Comercial, Praça 
de Alimentação, Arena Institucional e Pórticos de Entrada durante a realização do 
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evento denominado “32º Festival Internacional de Balonismo/2.020.”  
                  §  3º - Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, Termo de 
Referência, de seu(s) Anexo(s) e da Proposta; 

§ 4º - Assinar o Contrato em prazo não superior a cinco (05) dias a contar da 
data da convocação. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato 
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

§ 5 - Custear as despesas com salários, encargos, seguros, sinistros, transporte, 
alojamento, alimentação do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e/ou 
exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 

§ 6º - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados direta ou 
indiretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na 
execução do objeto contratual; 

§ 7º - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste para a 
execução do objeto em tela; 

§ 8º - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes 
possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto; 

§ 9º - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra 
na execução dos serviços, que possam comprometer a sua qualidade; 

§ 10º - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de 
proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, 
comerciais e trabalhistas resultantes da execução dos serviços decorrentes da licitação; 

§ 11º - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 
com o objeto do Edital; 

§ 12º - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

§ 13º - Dispor de espaço de no mínimo 500m2 para que o Município instale às 
suas expensas seu espaço institucional, conforme Estrutura Mínima, constante no anexo II. 

§ 14º - As contratações de todos os Artistas correrão sob responsabilidade 
financeira da Permissionária. 

§ 15º - Disponibilizar 60 (sessenta) ingressos por dia para serem utilizados pela 
Permitente junto a entidades e autoridades. 

§ 16º - Providenciar o transporte de todo material e equipamentos previstos para 
instalação no local, com antecedência, devendo tudo estar montado e em condições de uso de 
acordo com o cronograma, impreterivelmente até 48 horas antes da abertura do Parque e 
início do evento; 

§ 17º - Disponibilizar um (01) Camarote com capacidade para cinquenta (50) 
pessoas próximo ao palco, para uso institucional do Permitente.  

§ 18º - A Permissionária (VENCEDORA) deverá contratar seguro de 
Responsabilidade Civil, com valor de cobertura não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) até a data de 15 de abril de 2020. 

§ 19º - No tocante à infraestrutura do local do evento, sem prejuízo das demais 
obrigações constantes no termo de referência, o contratado é responsável por: 

a) Instalações físicas das cabines de cobrança de ingressos, compreendendo 
ainda a parte elétrica e lógica das mesmas; 

b) Realizar serviços de limpeza interna do local do evento, bem como suas 
margens de entrada, compreendendo a varrição e coleta dos resíduos sólidos e manutenção 
das lixeiras, inclusive durante toda a realização do evento; 
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c) Disponibilização dos serviços de internet sem fio, gratuita, de acesso 
irrestrito durante o evento;  

d) Providenciar o transporte de todo material e equipamentos previstos para 
instalação no local, com antecedência, devendo tudo estar montado e em condições de uso de 
acordo com o cronograma, impreterivelmente até 48 horas antes da abertura do Parque e 
início do evento; 

e) Organizar e operacionalizar as demandas necessárias por intermédio da 
alocação de serviços e fornecimento de equipamentos, recursos humanos, montagens e 
desmontagens da estrutura do evento; 

f) Coordenar as atividades referentes ao evento em pauta descritas no presente 
Termo e responsabilizar-se diariamente pela organização e manutenção de todas as 
instalações do local do evento; 

g) Responsabilizar-se pela operacionalização da venda dos espaços de 
estandes para expositores, tenda comercial e praça de alimentação; 

h) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, securitários e 
previdenciários decorrentes das contratações para a operacionalização do evento; 

i) Fiscalizar as presenças e os horários de todos os profissionais que estarão 
trabalhando na organização do evento; 

j) Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo controle e guarda de todo o 
material de expediente e equipamentos; 

l) Zelar pela aparência e comportamento do seu pessoal de apoio; 
m) Implementar banheiros químicos na Arena de Shows, que deverão 

permanecer limpos e com papel higiênico durante todo o evento; 
n) Contratar profissionais (seguranças e brigadistas conforme exigências previstas 

em Lei) para a realização da segurança interna do evento, e dos respectivos equipamentos, 
como detectores de metais e rádios comunicadores; 

o) Contratar sonorização e iluminação cênica para as apresentações artísticas, 
conforme o Rider Técnico de cada Artista; 

p) Instalar camarins conforme descrito na estrutura mínima (anexo II), atendendo 
ao Rider de Camarim de cada Artista; 

q) Organizar espaços individuais para atendimento e instalação da Polícia Civi l 
e Polícia Militar;  

r) Contratar geradores de energia elétrica para o evento; 
s) Obter todas as licenças e autorizações para a realização do evento, como, por 

exemplo, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, ECAD; 
t) Garantir que a estrutura física esteja de acordo com a programação do evento, 

devendo questionar quaisquer intercorrências que possam surgir sobre instalações, 
materiais, pessoal ou equipamentos utilizados; 

u) Adotar as condutas necessárias para finalizar o evento, como a 
desmontagem dos equipamentos e de toda a infraestrutura/logística, a regularização de 
eventuais pendências e a devolução dos espaços utilizados, até o dia 20 de maio de 2020. 

v) Diligenciar para que o Parque do Balonismo, após o término do evento, esteja em 
plenas condições de uso e limpeza conforme recebido; 

§ 20º - Promover e organizar o 32º Festival Internacional de Balonismo, 
realizando os investimentos necessários e obedecendo aos parâmetros definidos 
no presente Termo de Referência e na sua proposta, assumindo todos os riscos 
financeiros, civis e penais do evento.  

§ 21º - Apresentar até o dia 10 de abril de 2020, o projeto executivo, tanto em 
formato impresso quanto eletrônico, demonstração real das características estéticas e 
cenográficas do projeto – levantamento de todas as atividades e etapas necessárias à 
realização do evento, com qualidade e eficiência, obedecendo aos requisitos mínimos 
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estabelecidos neste Termo de Referência, abrangendo: 
- Memorial descritivo e detalhado da Infraestrutura, com indicação de quantitativos; 
- Programação completa, inclusive com atrações musicais, previamente 

acordadas entre as partes; 
- Cronograma com o detalhamento de todas as atividades pertinentes à 

organização do evento, dentre as quais obras, adaptações, contratação de serviços 
terceirizados e execução, 

- Contratação de artistas, comercialização de estandes e pontos de alimentação e 
bebidas, e venda de ingressos; 

- Plano de Mídia. 
§ 22º - Toda a mídia dos shows correrá por conta da permissionária, que deverá 

divulgar o evento em cartazes, outdoors, banners, mídia eletrônica e impressa, rádio, 
televisão e mídia social, devendo constar em todo material publicitário, a inscrição contendo 
a Prefeitura Municipal e demais entidades indicadas pela Permitente como apoiadores do 
evento; 

§ 23º - A permissionária deverá garantir a participação com inserção da logomarca da 
Prefeitura Municipal de Torres na mídia do evento, na forma de apoiador, de acordo com o 
contrato firmado; 

§ 24º - Eventuais serviços ou atrações que extrapolem este contrato, poderão 
ser instituídos pelo Permissionário, com a prévia autorização da Permitente. 

§ 25º - Permitir a qualquer tempo livre acesso da Permitente por seus agentes 
devidamente identificados, em todas as dependências do evento para fins de fiscalização e 
acompanhamento da execução do objeto do presente. 

§ 26º - Todas as despesas não relacionadas neste Edital, que por ventura 
vierem a ocorrer, correrão por conta da Permissionária. 
 
 
  CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
  São obrigações do MUNICÍPIO DE TORRES todas aquelas definidas no edital, 
além de: 
a) disponibilizar a área para realização da concessão: definir local e metragens dos locais 
necessários, conforme indicado pela Comissão Organizadora do Evento. 
b) A PREFEITURA, através do servidor XXXXX, procederá a fiscalização do cumprimento das 
obrigações prevista no presente instrumento, sendo que em caso de descumprimento a 
CONTRATADA será imediatamente Notificada para a necessária adequação, sem prejuízo da 
aplicação da multa contratual estabelecida na Cláusula Vigésima Quarta deste Instrumento, 
que será aplicada cumulativamente a cada infração.  
 

  CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES: 

  Este contrato será executado com custo único de R$ XXX (XXXXXXX). As 
despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: xxxxxxx.  
 
  CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
  Para que seja realizada a contratação da empresa permissionária, a 
CONTRATADA deverá apresentar à PREFEITURA, todos os documentos exigidos no edital.  
Parágrafo único - A CONTRATADA fica responsável pelo recolhimento de todos os tributos 
que vierem a incidir sobre a execução da concessão.  
 

  CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
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     O período de vigência do contratado compreenderá cento e vinte (120) dias a 
contar da assinatura do instrumento contratual. A execução dos serviços contratados vigerá a 
contar da assinatura do contrato até 31 de maio de 2020, sendo que o prazo contratual 
restante servirá para execução das devidas liquidações e demais situações de trâmites 
administrativos, caso necessário poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, §1º, da Lei 
8.666/93. 

  CLÁUSULA OITAVA – DA PRECARIEDADE DA PERMISSÃO 

  Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços objeto deste Contrato, o Município, através de sua Secretaria 
Municipal de Turismo, na pessoa de seu titular, reserva-se no direito de, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do presente 
Instrumento de Contrato. Podendo extingui-lo a qualquer tempo, de forma motivada, 
justificado o interesse público. 
  
   CLÁUSULA NONA – A CONTRATADA, às suas expensas, responsabilizar-se-á 
pelo emprego de todo equipamento e medidas de proteção individual ao pessoal envolvido na 
realização dos serviços especificados neste Instrumento.  
 

  CLÁUSULA DÉCIMA - Será ainda de inteira responsabilidade e às expensas 
da CONTRATADA, o emprego dos materiais, equipamentos, mão de obra, enfim de todos os 
insumos necessários à execução dos serviços contratados, bem como das despesas 
decorrentes com a guarda, conservação e manutenção de toda a infraestrutura instalada no 
recinto onde será realizado o evento. 
 

  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA, será civil e criminalmente 
responsável por qualquer dano ou acidente que venha causar na execução deste Instrumento 
Contratual, responsabilizando-se pela segurança de todos os participantes do evento, 
inclusive do público, bem como pelo pagamento de indenizações eventualmente devidas.  
 
  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA será a única responsável 
pelo pagamento de todos os tributos, tarifas, emolumentos e demais encargos que incidirem 
sobre os serviços ora contratados, bem como pela obtenção de todas as licenças, alvarás, 
laudos, vistorias, atestados, e outros documentos exigidos pelos Órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais, necessários à realização do serviço contratado.  
Parágrafo único – Não obstante as obrigações da CONTRATADA de que trata o caput desta 
Cláusula, será igualmente de sua inteira e exclusiva responsabilidade, atender a legislação 
brasileira vigente, que dispõe sobre o ingresso e a participação de crianças e adolescentes 
em eventos, bem como de venda de bebidas alcoólicas. 
 

   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica expressamente estipulado que não se 
estabelece, por força deste Contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por 
parte  do MUNICÍPIO, com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a 
execução do presente instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única 
responsável como empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos 
decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer 
outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer 
quanto à remuneração de seus empregados, como dos demais encargos de qualquer 
natureza, especialmente também o seguro contra acidentes de trabalho. 
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   CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA é a única e exclusiva 
responsável pela execução total dos serviços ora contratados.  
Parágrafo único – Fica permitido a CONTRATADA terceirizar os serviços que entender 
necessários objetos deste Instrumento, permanecendo no entanto como única e exclusiva 
responsável legal por todas as obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.  
 

  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
  A rescisão antecipada deste Contrato far-se-á de comum acordo ou 
unilateralmente pelo Município, nos termos previstos no instrumento convocatório e artigos 79 
e 80 da Lei de Licitações, sem prejuízo da aplicação das demais penas. 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO: 
 O pagamento será realizado depois de realizadas as medições aprovadas pela 
fiscalização e apresentação de Notas Fiscais e/ou Faturas, na entrega dos serviços, objeto 
desta licitação e, devidamente atestadas pelo responsável, devendo a CONTRATADA estar 
com todas as obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS quitadas, mediante apresentação 
das guias de recolhimento. 
9.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, pelos serviços prestados e 
devidamente atestados, através de ordem bancária contra o Banco indicado pelo 
CONTRATADO, Banco_______ Agência n.° _____, Conta Corrente nº ___________. 
9.3. Os pagamentos das parcelas deverão estar de acordo com os Boletins de Medição e 
Laudos de Vistoria. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias para efetuar 
o atesto ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu 
preenchimento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE terá um prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela para ultimar o pagamento. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à 
CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada. 
PARÁGRAFO QUARTO - As obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão 
atualizadas monetariamente desde a data do seu vencimento até a data de seu efetivo 
pagamento. 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

  Fica eleito o Foro da Comarca de Torres, Estado do Rio Grande do Sul, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
   

  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
E por estarem definidas as regras básicas da CONCESSÃO ora outorgada, às 

quais adere a CONCESSIONÁRIA, firmam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma, impresso em …... (….................) laudas de um só lado, que vai assinado por ambas as 
partes.  

Torres, ___ de ___________ de 2.020.  

 

CONTRATANTE 

CONCESSIONÁRIA 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA)..................................................................................................... 

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. 

 

Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

 

Carimbo 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................inscrito 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,  para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 

27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito em trabalho noturno, perigoso, 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

  Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

 

 

Data, assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 
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ANEXO VI 

 

                          DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 

referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão prestados os serviços, 

objeto do Chamamento Público 22/2020.  Nesta oportunidade, fomos acompanhados pelo 

servidor da Prefeitura Municipal de Torres, abaixo identificado, que nos forneceu todos os 

esclarecimentos e informações necessários, dirimindo todas as dúvidas. Estamos, 

portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos 

serviços. 

 

Torres, ...........de..................................de 2020. 

 

 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

 

 

ANEXO VII 

 

                        DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISTORIA 

 

 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 

referenciado, que DISPENSAMOS A VISTORIA a nos locais onde serão prestados os 

serviços, objeto do Chamamento Público 22/2020, mas que possuímos os 

esclarecimentos e informações necessários, dirimindo, desta forma, todas as dúvidas; 

estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completo 

cumprimento do objeto. 

 

Torres, ...........de..................................de  2020. 

 

 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

 

 

 

 


