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LICITAÇÃO Nº 101/2021  
PEDIDO: 2166/2021 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
TIPO: MAIOR OFERTA 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº. 8.883 de 08 de junho de 
1994, Lei Municipal nº 5.153, de 28 de dezembro de 2020 e no Decreto Lei 123/06, torna 
público, para o conhecimento dos interessados que está realizando esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Licitação do tipo MAIOR OFERTA, na modalidade de CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO 
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DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATs, sendo que, receberá os envelopes contendo a 
documentação e propostas até às 14:00 do dia 26 de abril de 2021, através de sua Diretoria 
de Compras e Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Torres, à Rua José Antônio 
Picoral 79, 2º Andar - Torres - RS. 
a) A reunião para abertura dos envelopes contendo "Documentação" e "Proposta de Preços" 
será realizada na mesma data e horário, acima mencionados, na sala de Reuniões                                                                                          
localizada na Prefeitura Municipal de Torres, à Rua José Antônio Picoral, nº 79, 8° andar - 
Torres – RS, com a presença ou não dos proponentes. 
b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas 
após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 
c) Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

- Anexo l: - Termo de Referência  
- Anexo II: Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
- Anexo III: 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 IV: Modelo Declaração de visita;  
- Anexo V: Minuta do Contrato. 

     - Anexo VI: Modelo de Proposta. 
 

AVISO IMPORTANTE: COVID-19 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES comunica que está tomando todas as ações 
necessárias de prevenção e combate ao Covid-19, o novo corona vírus. Desta forma 
salientamos alguns pontos, quanto à abertura dos certames: 

Aos licitantes que optarem por enviar os envelopes por correios/transportadoras, informamos 
que estamos recebendo normalmente as correspondências, em turno integral das 08hs ás 
11hs e 30 min e das 13hs às 17h e 30 min. 

 Cabe esclarecer que é de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento da 
entrega dentro dos prazos exigidos no presente edital 

 As autenticações de documentos serão realizadas somente com prévio agendamento, 
através do fone (51) 3626-9150 ramal 217, no horário das 13hs às 15hs, ou no 
endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

Rua José Antônio Picoral, 79 – Centro 

Fone 3626 9150 

E-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br – site: www.torres.rs.gov.br 

sbrs 

 

 

2 

 Solicitamos, aos licitantes que possuem interesse em participar presencialmente da 
abertura do certame, ingresse a sala de reuniões com as recomendações 
estabelecidas pelo o ministério da Saúde, obtidas através do site 
(https://coronavirus.saude.gov.br/) 

Informamos que serão disponibilizados equipamentos de proteção individual na sala de 
reuniões e seu uso será OBRIGATÓRIO. 

1. DO OBJETO: 
A presente licitação na modalidade de Concorrência tem por objeto a concessão de uso para 
exploração comercial dos espaços denominados “CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATs, localizados nos seguintes endereços: Parque 
Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/n°; e no Largo Samhan, parte 
norte da praça XV de Novembro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Silva Jardim; 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência deste Edital. 
1.1. A concessão de uso decorrente desta licitação será a título precário. 
1.2. O valor mensal para a CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, não poderá ser 
inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). 
1.3. Em contrapartida aos serviços prestados e pagamento da taxa de ocupação a 
concessionaria poderá comercializar pacotes turísticos e souvenirs. Os souvenirs deverão 
apresentar vínculo com a cultura da Região. 
1.4. O Município manterá um servidor de quadro em cada CAT, em pelo menos um turno, 
diariamente, a fim de auxiliar no atendimento, acompanhar os serviços prestados e representar 
institucionalmente o Município. 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem, obrigatoriamente, 
as seguintes condições: 
a) apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes, distintos que 
passamos a chamar de ENVELOPE N° 1, ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO", e o ENVELOPE Nº 2 ou o envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS”, no 
local, data e horário indicado neste Edital; 
b) que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 
suspensas de licitar e\ou declaradas idôneas por Órgão Público; 
c) não será admitida nesta licitação a participação de empresas reunidas em consórcio, bem 
como a subcontratação total ou parcial dos serviços ora licitado; 
Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Diretoria de 
Compras e Licitações, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 
distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere 
a seguinte inscrição: 
 

 AO MUNICÍPIO DE TORRES 
  EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 101/2021 
  ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
  ------------------------------------------------------------- 
  AO MUNICÍPIO DE TORRES 
  EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 101/2021 
  ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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3. DA HABILITAÇÃO: 
3.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope 01: 
 
3.1.1. Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as suas 

alterações, se houver, ou alteração consolidada, devidamente registrada (s), em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
3.1.2. Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de certidão 

negativa expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União) e da 
Secretaria da Receita Federal, na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da 
Portaria MF 358/2014; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 
f) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

assinada por representante (s) legal da empresa. 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível no site 
http//www.tst.jus.br/certidão. 

h) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para sua participação na 
presente licitação. 

 
3.1.4. Qualificação Econômico-financeira: 
b) Certidão negativa em matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, perante a comarca da sede da licitante. 
 
3.1.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) A concessionária deverá apresentar desempenho de atividades pertinentes ao objeto em 
tela, mediante comprovação de que já realiza serviços de recepção ao turista na sua chegada 
ao destino, no Município e Região, conforme segue: 

a.1) Apresentar de forma detalhada, no mínimo cinco (5) produtos turísticos que são 
comercializados dentro do município de Torres; 
a.2) Apresentar de forma detalhada, no mínimo cinco (5) produtos turísticos que são 
comercializados na região, especialmente no território do Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul.  

Obs.: A qualificação acima mencionada, será avaliada pela servidora EDNEIA MARIA PALLU, 
matricula nº 2876, Diretora da Secretaria Municipal de Turismo, a qual emitirá o parecer em 
até 5 (cinco) dias úteis. 
 
3.1.5. Atestado de Visita - Facultativa 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

Rua José Antônio Picoral, 79 – Centro 

Fone 3626 9150 

E-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br – site: www.torres.rs.gov.br 

sbrs 

 

 

4 

9.4. Atestado de visita técnica, comprovando que tomou conhecimento de todas as 
peculiaridades do local. (ANEXO IV)  
Obs.: A visita é facultativa e não condiz em requisito de habilitação. 
 
3.2. Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias autenticads por 
um tabelião, ou por servidor desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a 
autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 
3.3. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 
constantes da licitação.  
3.4. Documentos sem data de validade expressa considerar-se-á, 90 (noventa) dias da data de 
emissão. 
 
4. DA PROPOSTA: 
4.1. O envelope n.° 02 deverá conter: 
a) Proposta, rubricada em todas as páginas e carimbada e assinada na última, pelo 
representante da empresa, em conformidade com o modelo de proposta apresentado no 
Anexo VI deste Edital. 
b) Na proposta, os licitantes deverão ofertar um preço MENSAL para concessão de uso, a 
partir de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo o valor ANUAL a partir de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais). 
c) Será havido como vencedor da licitação o licitante que ofertar o maior preço a partir do valor 
fixado neste Edital. 
d) O preço mensal da concessão de uso será reajustado conforme critérios definidos no Termo 
de Concessão de Uso, cuja minuta integra o Anexo deste Edital. 
Observações: 
I - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data de sua entrega. 
 
5. DO JULGAMENTO: 
5.1. Esta licitação é do tipo maior preço anual de concessão de uso ofertado e o 
julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o maior preço 
ofertado. 
5.2. Em caso de empate de duas ou mais propostas, será declarado vencedor a empresa que 
apresentar como lance de desempate o maior valor; 
5.3. Persistindo o empate e obedecido ao disposto no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei 
8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 
licitantes. 
5.4. O resultado do julgamento das propostas e do julgamento dos recursos administrativos 
interpostos pelos licitantes será publicado no site do município no endereço 
www.torres.rs.gov.br. 
5.5. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43, 44 e 
45 seus incisos e parágrafos da Lei n° 8.666/93. 
 
6. OBRIGAÇÕES: 
 6.1. DA CONCESSIONÁRIA: 
a) Prestar os serviços de excelência em atendimento aos turistas, visitantes e usuários dos 
Cats de acordo como estabelecido no Projeto Básico; 
b) Fornecer informações turísticas sobre os atrativos turísticos do Município e região; 
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c) Orientar sobre os serviços de agências de viagens, reservas de serviços em 
estabelecimentos turísticos, traslados, guias de turismo, reservas em shows e outros eventos,  
etc; 
d) Orientar sobre os serviços de alimentação (restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, lojas 
de conveniência); entre outras; 
e) Prestar informações quantos aos meios de hospedagens; 
f) Produzir estatísticas para disponibilizar dados e informações sobre o turismo em Torres; 
Contratar profissionais bilíngues (espanhol e inglês) para atendimento nos CATs.  
g) Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos atos próprios e pelos seus prepostos e 
funcionários, que, por dolo ou por culpa, causarem danos ao imóvel objeto da presente 
licitação, bem como aos equipamentos neles existentes e compreendidos, decorrentes ou não 
da execução do presente, sem qualquer exclusão ou redução, por qualquer motivo, desta 
responsabilidade;  
h) Manter um profissional BILÍNGUE em todo o horário de funcionamento dos dois CATs; 
i) Manter as instalações dos dois Centros de Atendimento ao Turista, em perfeitas 
condições de limpeza e de funcionamento;  
j) Providenciar para que todos os funcionários tenham comprovadamente participado de 
treinamento específico na sua área de atuação;  
k) Assegurar ampla liberdade de fiscalização ao Município, sempre que este a entender 
necessária, objetivando o perfeito atendimento ao público;  
l) Responsabilizar-se, para todos os fins de direito, pelos encargos civis, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto licitado, inexistindo 
qualquer espécie de responsabilidade do Município em caso de a Concessionária ou eventual 
preposto não dar cumprimento fiel a tais encargos. 
m) Arcar com as despesas decorrentes alvarás e licenças municipais que se fizerem 
necessários para o pleno funcionamento do estabelecimento;  
n) Manter os móveis e utensílios que se encontram dentro do imóvel em perfeitas 
condições de uso e quando necessário fazer os devidos reparos. 
 
6.2. MUNICÍPIO:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Concessão de Uso, através de 
servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com o mesmo; 

b) Fiscalizar a execução dos serviços prestados;  
c) Comunicar à CONCESSIONÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução dos serviços contratados.  
d) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONCESSIONÁRIA.  
e) Exigir da CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, a comprovação das condições iniciais 

de contratação.  
f) Verificar as condições de higiene, limpeza e asseio dos equipamentos e de todas as 

instalações.  
g) Verificar a qualidade de atendimento aos usuários; 
h) Arcar com as despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, plano de 

prevenção e combate ao incêndio, necessários para o pleno funcionamento do 
estabelecimento. 

i) Aplicar as penalidades administrativas nos termos deste edital. 
 
7.  DO LOCAL, PRAZO E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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7.1. Os locais de execução dos serviços são: 
7.1.1. Centro de Atendimento ao Turista – CAT, localizado no Parque do Balonismo, localizado 
Parque Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/nº. 
7.1.2. Centro de Atendimento ao Turista – CAT, localizado no Largo Samhan, parte norte da 
Praça XV de Novembro, entre as Avenidas Barão do Rio Branco e Silva Jardim. 
7.2. O prazo de concessão será de cinco (5) anos podendo ser prorrogável por igual período, 
mediante manifestação da Concessionária. 
7.3. Horários de execução dos serviços: 
7.3.1. Na baixa temporada, período compreendido de 15 de março a 15 de dezembro, o 
horário mínimo deverá compreender das 09h às 18h, de domingo a domingo.  
7.3.2. Na alta temporada, período compreendido de 16 de dezembro a 14 de março, o horário 
mínimo deverá perfazer das 09h às 22h, de domingo a domingo. 
 
8. DOS PAGAMENTOS E MULTAS: 
8.1. O valor anual referente à concessão de uso do bem público será atualizado anualmente, 
tendo por data base a data de início do prazo, pela variação do IGP-M (FGV). 
8.2. O valor será destinado à conta específica do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR. 
8.3 O valor mensal da taxa de utilização perfaz o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Este valor é referente à taxa de utilização dos dois (02) Centros de Atendimento ao 
Turista. 
8.4. O pagamento da taxa de utilização da concessão será mensal, subsequente ao vencido, a 
contar da assinatura do contrato, mediante depósito bancário.  
8.5. A concessionária deverá apresentar semestralmente cópia da GFIP (ou outro documento 
que venha a substituir), comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS 
relativo aos empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a aprovação 
da Secretaria de Turismo.  
8.6. Caso haja mais de uma empresa interessada em adquirir a concessão em tela, o 
desempate será realizado através do pagamento de um lance inicial, que deverá ser quitado 
no ato da assinatura do contrato. O lance mínimo perfaz a monta de R$ 500,00. 
8.7. Em caso de atraso no pagamento da parcela (mensal), incidirá multa no valor de 10% (dez 
por cento) sobre o valor devido e correção monetária. 
8.8. Findo três meses de atrasos no pagamento da parcela, o concessionário perderá um ano 
da concessão. 
8.9. Após o atraso de quatro meses no pagamento da parcela fica automaticamente rescindido 
o contrato de concessão onerosa do direito de uso perdendo o concessionário qualquer direito 
de uso, devendo desocupar o local no prazo de (10) dez dias após a notificação da rescisão 
automática e unilateral do contrato. 
8.10. Considera-se atraso para efeitos deste edital e do contrato em anexo, o pagamento 
realizado no dia útil seguinte ao vencimento. Caso a data de vendimento da concessão mensal 
caia em fim de semana ou feriado, considera-se a data de vencimento o dia útil imediatamente 
posterior. 
 
9. DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Somente serão aceitas as propostas (letra "a" do item 4.1 do edital) com valores iguais ou 
superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), anual, pela outorga do Termo de Concessão de 
Uso para usufruir do uso do bem público. 
9.2. Serão desclassificadas as propostas em desconformidade com este edital; 
9.3. A critério da empresa licitante poderá realizar VISTORIA/VISITA TÉCNICA ao imóvel 
objeto da presente licitação, tomando conhecimento de todas as peculiaridades do local, a 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Município de Torres 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

Rua José Antônio Picoral, 79 – Centro 

Fone 3626 9150 

E-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br – site: www.torres.rs.gov.br 

sbrs 

 

 

7 

partir da data de publicação da licitação e ser realizada até 2 dias úteis antes da abertura dos 
envelopes. O atestado de visita será fornecido, após a realização da vistoria, expedida pelo 
município, podendo ser agendada pelo telefone (51) 3626-9150 – ramal 702 ou pelo e-mail: 
turismo@torres.rs.gov.br. A visita deverá ser realizada pelo responsável pela empresa ou 
pessoa indicada e qualificada pelo mesmo, emitido e assinado por representante da Secretaria 
de Turismo.  
Obs.: A visita é facultativa e não condiz em requisito de habilitação. 
9.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 
local estabelecido neste Edital. 
9.5. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos; 
9.6. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e o contrato os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão de Licitações; 
9.7. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 
109, inciso l, a e b, da Lei n° 8.666/93). 
9.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários; 
9.9. O resultado do julgamento da habilitação, das propostas e de recursos administrativos 
interpostos pelos licitantes, será publicado no hall de entrada do prédio sede da Prefeitura 
Municipal, sito na Rua Jo´se Antônio picoral, 79 – Torres - RS. 
9.10. A empresa vencedora da presente licitação, se desistir do objeto deste edital, poderá, a 
critério da Administração, ser suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis; 
9.11. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para assinar o contrato de 
concessão, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
9.12. A licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas no item 3 (três) 
deste edital até a execução final da obra objeto desta licitação, sob pena de rescisão 
contratual sem direito à indenizações; 
9.13. Ao PREFEITO fica assegurado o direito de revogar a licitação por interesse público, bem 
como anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 
49 da Lei Federal n° 8666/93), sem quaisquer direitos a reclamação ou indenizacão; 
9.14. Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, e Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e Lei Municipal n° 2.628 
de 12 de dezembro de 2008. 
9.15. O presente Edital poderá ser retirado no site da Administração pública no endereço 
http://www.torres.rs.gov.br ou solicitado pelo endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 
Torres, 22 de março de 2021. 

 
 
 
 
 

  
Cláudio Roberto Paranhos 

Secretário Municipal de Fazenda 
Portaria 002/2021 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 

 
1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a concessão administrativa de uso, a título 
oneroso, dos bens públicos denominados “Centros de Atendimento ao Turista – CATs”, 
conforme localização abaixo, para exploração comercial, notadamente no que se refere à 
venda de pacotes de turismo e souvenirs relacionados com a cultura torrense. 

CAT ENDEREÇO INFRAESTRUTURA 

Centro de Atendimento ao 
Turista – CAT, localizado no 
Parque do Balonismo 

Parque Municipal Odilo 
Webber Rodrigues, Av. 
Castelo Branco, s/nº  

Área total construída de 
21,53m², podendo utilizar a 
infraestrutura de banheiros, 
hall e estacionamento. 

Centro de Atendimento ao 
Turista – CAT com área total 
construída de 22,00m²,  
equipado com um banheiro e 
um depósito 

Largo Samhan, parte norte da 
Praça XV de Novembro, entre 
as Avenidas Barão do Rio 
Branco e Silva Jardim 

Área total construída de 
22,00m²,  equipado com um 
banheiro e um depósito. 

* Listagem de móveis e equipamentos encontra-se no Item 12 deste Projeto Básico. 
 

Para merecer a concessão, a empresa vencedora do certame deverá custear o valor 
mensal de R$ 500,00, e exercer plenamente as funções de receptivo, notadamente no que 
diz respeito à comercialização de passeios e orientações gerais de roteiro e serviços de 
transporte, possuindo qualificação técnica que deverá ser comprovada na habilitação, devendo 
manter em pleno funcionamento as seguintes atribuições estabelecidas: 

 Fornecer informações turísticas sobre os atrativos turísticos do Município e região; 

 Orientar quanto aos serviços de agências de viagens, reservas de serviços em 
estabelecimentos turísticos, traslados, guias de turismo, reservas em shows e outros 
eventos, etc; 

 Orientar quanto aos serviços de alimentação (restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, 
lojas de conveniência); entre outras; 

 Prestar informações quanto aos meios de hospedagens; 

 Produzir estatísticas para disponibilizar dados e informações sobre o turismo em 
Torres; 

 Contratar profissionais bilíngues (espanhol e inglês) para atendimento nos CATs; 
 

2. DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS À 
CONCESSIONÁRIA  
2.1 Quadro de utensílios e equipamentos do Centro de Atendimento ao Turista do Parque 
Municipal Odilo Webber Rodrigues: 
 

Item Descrição Quantidade 

01 Painel usinado, acabamento amadeirado  01 

02 Painel panfleto, acabamento amadeirado  01 

03 Móvel de apoio, acabamento amadeirado  01 
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04 Painel usinado com imagem  01 

05 Púpito 01 

06 Máquina 18.000 btus ar quente e frio 01 

07 Monitor com microcomputador Integrado  01 

08 TV Smart entre 42” 01 

09 Cadeira caixa alta giratória com encosto e descanso de pés, a 
gás, reforçada com revestimento em courvin preto. 

02 

10 Poltronas decorativas para recepção do Centro de 
Atendimento ao Turista do Balonismo, em corino, na cor 
marrom com as seguintes dimensões aproximadamente: 
largura 0,64 cm x altura 0,80 cm x comprimento 0,70 cm.  

02 

 
 
2.2 Quadro de utensílios e equipamentos do Centro de Atendimento ao Turista do Largo 
Samhan. 
 

Item Descrição Quantidade 

01 Móvel de apoio – balcão de atendimento, acabamento 
amadeirado 

01 

02 Frigobar 45L na cor branca 01 

03 TV Smart entre 42” 01 

04 Microondas 31L na cor branca 01 

05 Monitor com Microcomputador Integrado 01 

06 Máquina 18.000 btus ar quente e frio 01 

07 Cadeira caixa alta giratória com encosto e descanso de pés, a 
gás, reforçada com revestimento em courvin preto. 

02 

 
Torres, 17 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Fernando Nery da Rosa, 
Secretário Municipal de Turismo. 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
(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 III 
            DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)........................................................................inscrito no CNPJ n° 
............................................... por intermédio de seu representante 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 IV 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA - FACULTATIVA 
 
 

(  ) Declaramos, para fins de participação no certame licitatório 
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DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATs, localizados nos seguintes endereços: Parque 
Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/n°; e no Largo Samhan, 
parte norte da praça XV de Novembro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e 
Silva Jardim, onde serão prestados os serviços, objeto da Concorrência 101/2021. Nesta 
oportunidade, fomos acompanhados pelo servidor da Prefeitura Municipal de Torres, 
abaixo identificado, que nos forneceu todos os esclarecimentos e informações 
necessários, dirimindo, desta forma, todas as dúvidas. Estamos, portanto, cientes de 
todas as medidas necessárias à perfeita e completa execução dos serviços. 

 
(  ) Declaramos, para fins de participação no certame licitatório 
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DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATs, localizados nos seguintes endereços: Parque 
Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/n°; e no Largo Samhan, 
parte norte da praça XV de Novembro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e 
Silva Jardim, onde serão prestados os serviços, objeto da Concorrência 101/2021. 
Estamos, portanto, cientes de todas as medidas necessárias à perfeita e completa 
execução dos serviços. 
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ANEXO V  
MINUTA CONTRATUAL 
Contrato n° xxx/2021 
Concorrência 101/2021 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 
TORRES e a empresa      ...... nos termos da lei n° 
8.666/93. 

 
Prefeitura Municipal de Torres, estabelecida a Rua José Antônio Picoral, 79 - Torres - RS, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada pelo Sr. CARLOS 
ALBERTO MATOS DE SOUZA, Prefeito Municipal. CPF N.° xxx.xxx.xxx-xx, com competência 
para assinar Contratos. neste ato denominado CONCEDENTE, e ________ , Inscrita no 
CNPJ/MF sob n.° ________, com sede na Rua ________, _____, Bairro ___, na cidade de 
________, neste ato representada por seu _________, Sr. _________, doravante denominado 
CONCESSIONÁRIO, tendo em vista a homologação da Concorrência n.° 101/2021, e de 
conformidade com a Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, firmam o presente contrato, 
mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
1.1 O presente contrato tem como objeto a CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO para 
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DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATs, localizados nos seguintes endereços: Parque 
Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/n°; e no Largo Samhan, parte 
norte da praça XV de Novembro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Silva Jardim. 
1.2. Em contrapartida aos serviços prestados e pagamento da taxa de ocupação a 
Concessionaria poderá comercializar pacotes turísticos e souvenirs. Os souvenirs deverão 
apresentar vínculo com a cultura da Região. 
1.3. O Município manterá um servidor de quadro em cada CAT, em pelo menos um turno, 
diariamente, a fim de auxiliar no atendimento, acompanhar os serviços prestados e representar 
institucionalmente o Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
O valor anual para a concessão de uso dos bens público será de R$ xxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxx), sendo o valor mensal do de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
3.1.OBRIGAÇÕES: 
3.1.1. DA CONCESSIONÁRIA: 
1. Prestar os serviços de excelência em atendimento aos turistas, visitantes e usuários dos 

Cats de acordo como estabelecido no Projeto Básico; 
2. Fornecer informações turísticas sobre os atrativos turísticos do Município e região; 
3. Orientar sobre os serviços de agências de viagens, reservas de serviços em 

estabelecimentos turísticos, traslados, guias de turismo, reservas em shows e outros 
eventos,  etc; 
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4. Orientar sobre os serviços de alimentação (restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, lojas 
de conveniência); entre outras; 

5. Prestar informações quantos aos meios de hospedagens; 
6. Produzir estatísticas para disponibilizar dados e informações sobre o turismo em 

Torres;Contratar profissionais bilíngues (espanhol e inglês) para atendimento nos CATs. 
7. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos atos próprios e pelos seus prepostos e 

funcionários, que, por dolo ou por culpa, causarem danos ao imóvel objeto da presente 
licitação, bem como aos equipamentos neles existentes e compreendidos, decorrentes ou 
não da execução do presente, sem qualquer exclusão ou redução, por qualquer motivo, 
desta responsabilidade;  

8. Manter um profissional BILÍNGUE em todo o horário de funcionamento dos dois CATs; 
9. Manter as instalações dos dois Centros de Atendimento ao Turista, em perfeitas condições 

de limpeza e de funcionamento;  
10. Providenciar para que todos os funcionários tenham comprovadamente participado de 

treinamento específico na sua área de atuação;  
11. Assegurar ampla liberdade de fiscalização ao Município, sempre que este a entender 

necessária, objetivando o perfeito atendimento ao público;  
12. Responsabilizar-se, para todos os fins de direito, pelos encargos civis, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto licitado, 
inexistindo qualquer espécie de responsabilidade do Município em caso de a 
Concessionária ou eventual preposto não dar cumprimento fiel a tais encargos. 

13. Arcar com as despesas decorrentes alvarás e licenças municipais que se fizerem 
necessários para o pleno funcionamento do estabelecimento;  

14. Manter os móveis e utensílios que se encontram dentro do imóvel em perfeitas condições 
de uso e quando necessário fazer os devidos reparos. 

 
3.1.2. MUNICÍPIO:  
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Concessão de Uso, através de servidor 

especialmente designado, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com o mesmo; 

2. Fiscalizar a execução dos serviços prestados;  
3. Comunicar à CONCESSIONÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

dos serviços contratados.  
4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONCESSIONÁRIA.  
5. Exigir da CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, a comprovação das condições iniciais de 

contratação.  
6. Verificar as condições de higiene, limpeza e asseio dos equipamentos e de todas as 

instalações.  
7. Verificar a qualidade de atendimento aos usuários; 
8. Arcar com as despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, plano de 

prevenção e combate ao incêndio, necessários para o pleno funcionamento do 
estabelecimento. 

9. Aplicar as penalidades administrativas nos termos deste edital. 
 
4.  DO LOCAL, PRAZO E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. Os locais de execução dos serviços são: 

4.1.1 Centro de Atendimento ao Turista – CAT, localizado no Parque do Balonismo, 
localizado Parque Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/nº. 
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4.1.2 Centro de Atendimento ao Turista – CAT, localizado no Largo Samhan, parte norte 
da Praça XV de Novembro, entre as Avenidas Barão do Rio Branco e Silva Jardim. 

4.2 Horários de execução dos serviços: 
4.2.1 Na baixa temporada, período compreendido de 15 de março a 15 de dezembro, o horário 
mínimo deverá compreender das 09h às 18h, de domingo a domingo.  
4.2.2 Na alta temporada, período compreendido de 16 de dezembro a 14 de março, o horário 
mínimo deverá perfazer das 09h às 22h, de domingo a domingo. 
 
5. DOS PAGAMENTOS E MULTAS: 
a) O valor anual referente à concessão de uso do bem público será atualizado anualmente, 

tendo por data base a data de início do prazo, pela variação do IGP-M (FGV). 
b) O valor será destinado à conta específica do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR. 
c) O valor mensal da taxa de utilização perfaz o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mensais. Este valor é referente à taxa de utilização dos dois (02) Centros de Atendimento 
ao Turista. 

d) O pagamento da taxa de utilização da concessão será mensal, subsequente ao vencido, a 
contar da assinatura do contrato, mediante depósito bancário.  

e) A concessionária deverá apresentar semestralmente cópia da GFIP (ou outro documento 
que venha a substituir), comprovante do recolhimento das contribuições devidas ao INSS 
relativo aos empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados, com a 
aprovação da Secretaria de Turismo.  

f) Caso haja mais de uma empresa interessada em adquirir a concessão em tela, o 
desempate será realizado através do pagamento de um lance inicial, que deverá ser 
quitado no ato da assinatura do contrato. O lance mínimo perfaz a monta de R$ 500,00. 

g) Em caso de atraso no pagamento da parcela (mensal), incidirá multa no valor de 10% (dez 
por cento) sobre o valor devido e correção monetária. 

h) Findo três meses de atrasos no pagamento da parcela, o concessionário perderá um ano 
da concessão. 

i) Após o atraso de quatro meses no pagamento da parcela fica automaticamente rescindido o 
contrato de concessão onerosa do direito de uso perdendo o concessionário qualquer 
direito de uso, devendo desocupar o local no prazo de (10) dez dias após a notificação da 
rescisão automática e unilateral do contrato. 

j) Considera-se atraso para efeitos deste edital e do contrato em anexo, o pagamento 
realizado no dia útil seguinte ao vencimento. Caso a data de vendimento da concessão 
mensal caia em fim de semana ou feriado, considera-se a data de vencimento o dia útil 
imediatamente posterior. 

 
CLÁUSULA SEXTA  
O valor anual referente à concessão de uso do bem será atualizado anualmente, tendo por 
data base a data de início do prazo da concessão onerosa, pela variação do IGP-M (FGV), ou 
na sua falta, por outro índice oficial de atualização monetária. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O bem a ser disponibilizado não poderá ser transferido pelo CONCESSIONÁRIO a terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA  
O prazo da concessão de direito oneroso de uso do bem público, será de 05 (cinco), anos 
contados da data de Emissão do Termo de Concessão de Uso a ser emitido pela 
Administração Pública. 
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CLÁUSULA NONA 
Em caso de desistência do CONCESSIONÁRIO, na execução dos serviços, ou em qualquer 
etapa do mesmo, ou na utilização da concessão no prazo estabelecido, ficará a 
CONCEDENTE livre de quaisquer indenizações, e pagamentos de qualquer espécie relativos 
aos serviços, e receberá o bem no estado em que se encontrar, podendo o 
CONCESSIONÁRIO somente retirar seus equipamentos, caso haja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
O prazo da concessão de uso será de 5 (cinco) anos, a contar da assinatura do termo de 
concessão de uso, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade 
de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração e mediante prévia solicitação da concessionária, nas 
condições previstas no termo firmado com a concessionária e somente através de aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito ao CONCESSIONÁRIO a 
indenização de qualquer espécie quando: 
a) O CONCESSIONÁRIO não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, 
tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 
b) O CONCESSIONÁRIO transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa autorização da CONCEDENTE; 
c) No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, mediante 
lavratura de termo próprio ou conclusão dos serviços CONCESSIONÁRIOS ou por ocasião da 
conclusão destes, conforme objeto da licitação; 
d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 
e) Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
O presente contrato está vinculado ao Edital de Concorrência n° 101/2021 e seus Anexos, à 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 8.987 de 13 
de fevereiro de 1995. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
Fica eleito o foro do Município de Torres, para a solução judicial das demandas relativas ao 
presente Contrato de Concessão, não resolvidas amigavelmente, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
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, na presença 
de duas testemunhas abaixo nomeadas.  

Torres, xx de xxxxxx de 2021.  
 
 

CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
Concessionário 
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ANEXO VI  
 
 MODELO DE PROPOSTA 
 

A empresa __________________, CNPJ nº ______________, sediada na 
___________________, cidade de ________________ propõe-se a pagar o valor ANUAL de 
R$ _______________, ao Município de Torres – RS, pela outorga do Termo de Concessão de 
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DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CATs, localizados nos seguintes endereços: Parque 
Municipal Odilo Webber Rodrigues, Av. Castelo Branco, s/n°; e no Largo Samhan, parte 
norte da praça XV de Novembro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Silva Jardim 
pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Declara, para fins de desempate ofertar o valor de R$ __________(no mínimo R$ 500,00). 

Declara estar ciente de, caso vencedora, deverá obedecer rigorosamente as cláusulas 
previstas no Edital de Concorrência nº 101/2021. 
 
 
 
 
 
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data de sua entrega. 
 

Torres, xx de xxxx, 2021. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante da empresa 

Carimbo 

 

 

 

 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br

