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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 297/2021 

 

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

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

Temporada de Verão do Município de Torres mediante instalção de containers. 

 

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

representado pelo Prefeito Carlo Alberto Matos de Souza, de acordo com as atribuições 

constantes no artigo 93, VI, da Lei Orgânica do Município de Torres, faz saber que até o dia 16 de 

agosto de 2021 Até as 15h00min, estará recebendo inscrições de empresa interessadas em 

divulgação e transmissão ao vivo da Temporada de Verão do Município de Torres/RS. 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS - ESCLARECIMENTOS E 
IMPUGNAÇÃO E AO EDITAL 

 
- Caso haja interesse na apresentação de esclarecimento e impugnação ao edital, deverá ser 
enviado, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
sendo que o encaminhamento será realizado, por escrito, e enviado através do endereço 
eletrônico, gerlicitacao@torres.rs.gov.br, devidamente assinado e com identificação de quem 
assinou, para que, assim, possa ser protocolado junto ao setor de atendimento ao cidadão da 
Prefeitura Municipal de Torres. 
- Os pedidos de esclarecimentos e impugnação serão respondidos no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido. 
- A impugnação não possui efeito suspensivo. 
- Não serão reconhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo preponente. 
- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário estabelecido pela 
administração, os quais serão publicados nos mesmos meios legais deste edital. 

 
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. 

 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/) 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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Informamos que serão disponibilizados equipamentos de proteção individual na sala de reuniões e 
seu uso será OBRIGATÓRIO. 
 

1. DO OBJETO  

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

2. CONDIÇÕES GERAIS E JUSTIFICATIVA 

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

3. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO  

3.1. DA INSCRIÇÃO 

a) Os interessados deverão preencher o requerimento de inscrição (anexo II deste edital)  com a 

documentação obrigatória para habilitação e entregar, na Diretoria de Compras e Licitações, 

localizada na Rua José Antônio Picoral 79, 2º andar, Centro, Torres/RS. A Abertura dos envelopes 

de documentação será às 16h00minhs do dia 16 de agosto de 2021, na sala de abertura de 

licitações da Prefeitura Municipal de Torres, situada na rua José Antônio Picoral, 79, Centro, 2º 

andar e será procedida pela Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 

620/2020. 

 

3.2. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 

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

documentação: 

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

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

alterações, se houver, ou alteração de contrato consolidada devidamente registrado, em 
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se tratando de sociedades comerciais, e Registro Comercial no caso de empresa 

individual.  

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

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

de alteração da atividade econômica, trazer também documento comprovando a alteração; 

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

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

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

Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, abrangendo as contribuições 

sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo único do art. 11 da lei 8.212, de 24 de 

julho de 1991 na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 

358/2014; 

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

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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

do domicílio ou sede da proponente; 

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

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

Regularidade Fiscal) do FGTS. 

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

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

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

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

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

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

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

comprove regularidade perante a comarca da sede da licitante.   

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

chamamento, conforme o ANEXO III;  

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

instalar o container. 

m) TERMO DE RESPONSABILIDADE, conforme ANEXO IV. 

n) DECLARAÇÃO, conforme ANEXO V. 

 

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

fim, o mesmo deverá apresentar a cópia da procuração. 

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

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

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

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

pena de desclassificação; 

3.2.3. Não será permitida inscrição de pessoas físicas. 

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

até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet. 

http://www.tst.jus.br/certidao


                                                                              

 
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 

 

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO  
4.1. O espaço deverá destinar-se única e exclusivamente à prestação de serviços de Rádio 
Difusão, vencedora da modalidade da Autorização de Espaço Público. 
4.2. As Rádios vencedoras deverão providenciar estrutura física própria, desde que o 
modelo seja container com medidas que não ultrapassem 6,00 x 2,50m, e também estrutura 
de mobiliário e com equipamentos próprios. 
4.3.  O horário de funcionamento fica a critério das emissoras, devendo permanecer pelo menos 
6 (seis) horas diárias em funcionamento. 
4.4.  As empresas deverão usar o local de modo a não lhe prejudicar as condições de higiene, 
estética, segurança e ambiental, sendo que o lixo orgânico, seletivo ou eletrônico produzido 
deverá ter a sua destinação correta. Repise-se que o recolhimento do lixo gerado no 
empreendimento é de responsabilidade única e exclusiva das emissoras. 
4.5.  Os colaboradores das emissoras deverão trabalhar sempre de uniforme e crachás, de modo 
a identificar facilmente a empresa e o funcionário. 
4.6.  Alterações ou modificações no espaço ocupado pelas emissoras, tais como instalações 
elétricas, de iluminação, rede de internet, telefone, etc., são de inteira responsabilidade das 
empresas e devem ser realizadas respeitando todas as normas técnicas previstas na legislação 
pertinente, bem como deverão ser acompanhadas durante a execução por profissionais 
capacitados. Deverão ainda ser submetidas à aprovação da Secretaria de Turismo e Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos. 
4.7.  Ficarão a cargo das emissoras, as despesas de água, esgoto, energia elétrica e serviço de 
internet, ficando sob suas responsabilidades a instalação dos respectivos medidores, bem como, 
providenciar Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI e ART de instalação e demais 
exigências que se façam necessárias. 
4.8.  Ficarão a cargo das emissoras ainda, as despesas relativas à segurança e limpeza do 
ambiente; sendo assim, o Executivo não se responsabilizará por quaisquer danos, tais como 
furto, roubo ou deterioração do Container, inclusive do mobiliário ou qualquer equipamento do 
seu interior. 
4.9 As rádios deverão entregar o local público onde os containers serão instalados, limpos e 
conservados, da mesma forma que a Municipalidade mantém o espaço no restante do ano. Caso 
o local não seja devolvido ao Município da forma adequada, o licitante será notificado, e no caso 
de não se readequar, será atribuída multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
5. DO PRAZO DA AUTORIZAÇÃO 
5.1. A autorização de uso do espaço, objeto deste Projeto Básico, será de 05 (cinco) meses, 
período suficiente para a cobertura da temporada de veraneio 2021/2022 a iniciar-se no dia 02 de 
dezembro de 2021 até o dia 02 de maio de 2022. 
 
6. DAS VAGAS:  
6.1.  Serão autorizados 2 (dois) espaços públicos, sendo permitido apenas um 
credenciamento por empresa (rádio). 
6.2.  Os locais destinados à instalação dos containers que constam do Anexo I estão abaixo 
descritos: 
6.3. AV. BEIRA MAR - PRAIA GRANDE - NA CALÇADA DE ACESSO AO BAR ABRIGO; 
6.4. PRAÇA DA SAPT - JUNTO AO CHALÉ MEMORIAL DO SURF. 
 
7. CRITÉRIOS E JULGAMENTOS DE SELEÇÃO  
7.1. Os interessados serão classificados de acordo com o número de vagas disponíveis;  
7.2. Na possibilidade de haver mais de dois licitantes interessados na mesma vaga, para fins de 
desempate, serão escolhidos os que oferecerem o maior lance (valor a ser discriminado conforme 
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Modelo Anexo I), sendo que o mínimo perfaz a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais) que será 
destinada ao Fundo Municipal de Turismo. 
 
8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1. Em caso de mais de uma Rádio interessada por espaço, poderão ser ofertados lances (valor 
a ser discriminado conforme Modelo Anexo I) a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados 
ao Fundo Municipal de Turismo. 
8.2. Cada empresa pode apresentar apenas um credenciamento. 
8.3. No caso de pagamento de lance pelo participante deste edital, o mesmo deverá ser em 
parcela única, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a publicação da Ata final, na conta 
vinculada a Fazenda Pública deste município, sob pena de desclassificação. 
8.3. Deverá ser depositado na conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES CNPJ: 
87.876.801/0001-01 BANRISUL Agência 0955 Conta Corrente 04.095541.0-9. 
8.4. O comprovante de depósito deverá ser entregue na Secretaria Municipal da Fazenda, 
Diretoria de Compras e Licitações, 2º andar, Rua José Antônio Picoral, Centro Administrativo 
Valdir Munari. 
 
9. OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES 
9.1. Os proponentes classificados devem respeitar rigorosamente o período de funcionamento 
pré-determinado pelo Edital. 
9.2. Iniciar suas atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento 
do contrato. 
 
10. PENALIDADES  
10.1. Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 
compromissos assumidos nesta autorização de espaço público, que deverão ser devidamente 
comprovadas, a interessada estará sujeita às seguintes penalidades, conforme a gravidade da 
conduta e de sua consequência: 

I – advertência - nos casos de: 

a) atraso injustificado de mais de 01 (um) dia sem prestar os serviços até 05 (cinco) dias. 

II – multas - nos seguintes casos e percentuais: 

a) a partir do 5º dia, multa de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) 
dias, após o qual será considerada inexecução parcial do contrato; 

b) a partir do 10º dia, multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de atraso, no caso de 
inexecução parcial do contrato, limitado a 20 (vinte) dias,  após será considerada inexecução total 
do contrato; 

c) multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de inexecução total do contrato;  

d) suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois) anos.  

III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
10.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de 
Torres, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, podendo ainda, ser cobrada ou 
descontada do pagamento ou da garantia oferecida, ou cobrada judicialmente. O recurso 
recolhido será destina ao Fundo Municipal de Turismo. 



                                                                              

 
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 

 

 

 

6 

10.4. Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior será ela judicialmente. 
10.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade sobre o 
ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem como não impede 
que a Administração rescinda unilateralmente o                            e aplique as outras sanções 
previstas na Lei 8.666/93. 
10.6. Caso o licitante adjudicatário, injustificadamente, se recuse em assinar o contrato, fornecer o 
material ou executar o serviço, objeto desta licitação, ficará o mesmo, sujeito às penalidades 
acima previstas. 
 
11. CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL  

a) Inscrições: 26 de julho de 2021 a 16 de agosto de 2021 Até as 15:00.  

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

c) Abertura de envelopes da habilitação: 16 de agosto de 2021 às 16:00hs no Centro 

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

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

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

qualquer natureza; 

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

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

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

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

8.666/93. 

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

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

definido pela administração e publicado nos mesmos meios deste. 

12.11. As decisões referentes a este processo licitatório; as intimações, atas, respostas aos 
recursos e as impugnações serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço 
eletrônico www.torres.rs.gov.br /link: MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E 
RESPOSTAS. 
12.12. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, conforme prevê a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – n° 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
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12.13. São anexos deste Edital: 

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

ANEXO III: DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL;   

ANEXO IV: TERMO DE RESPONSABILIDADE;  

ANEXO V: DECLARAÇÃO TÉCNICA. 

ANEXO VI: MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

ANEXO VII: MINUTA DE CONTRATO 

 
INFORMAÇÕES: no horário das 13hs às 18hs através do endereço eletrônico 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.torres.rs.gov.br /link: Licitações 
e Contratos - Prefeitura Municipal de Torres bem como no Mural da Prefeitura Municipal de Torres 
e por solicitação no e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
 

Torres, 23 de julho de 2021. 

 

Hélvia Sanae Mano 

Secretária de Fazenda 

Portaria 433/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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ANEXO I  
 

DESCRIÇÃO DO ITEM – MODELO DE PROPOSTA VISANDO O DESEMPATE  
 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor MÍNIMO 

inicial para 
lance 

Valor 

Total  

01 02 

 
Chamamento público às empresas de 
Rádio FM, para prestação de serviço como 
meio de comunicação de massa, com o 
principal objetivo de divulgação e 
transmissão ao vivo da Temporada de 
Verão do Município de Torres, mediante 
instalação de Containers em locais 
definidos, para o período que compreede 
02 de dezembro de 2021 a 02 de maio de 
2022. 
 

Unid. *R$ 500,00   

Valor Total    

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

 

 
 
 

 

Torres, ____ de _______________________ 2021. 

 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 
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ANEXO II 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 297/2021)  

 

 

REQUERIMENTO  

 

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

neste ato representando a empresa ______________________________________ (razão social 

da empresa), venho solicitar a inscrição da mesma no edital de chamamento nº 297/2021 na vaga 

localizada na: (obrigatório especificar a vaga pretendida) 

 

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

  

 

 

Torres, ____ de _______________________ 2021. 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 
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ANEXO III 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 297/2021)  

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

 

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

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

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

impeditivo a participar deste Chamamento.  

 

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

presente.  

 

 

_________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo)  
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ANEXO IV  

 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 297/2021)  

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

Pelo presente termo de responsabilidade _________________________ (representante), portador 

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

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

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

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

Temporada de Verão do Município de Torres. 

 

 

 

 

 

 _________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 
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ANEXO V  

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento Público N° 297/2021)  

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO TÉCNICA 
 

 
 

A empresa_____________________________________, incrita no CNPJ n° 
___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF n°____________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que o seu alcance, por 
intermédio da frequência modulada da estação e rádio, atinge o território do município de Torres, 
sem interrupção ou oscilação de sinal. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS OPERACIONIAS 
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ANEXO VI 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

1. LOCALIZAÇÃO CONTAINER BAR ABRIGO 

 
 

2. LOCALIZAÇÃO CONTAINER MOLHES 
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ANEXO VII 

 MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº xxx/2021  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 297/2021 

 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DE 
ESPAÇO PUBLICO QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE TORRES E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, EM CONFORMIDADE 
COM A LEI n° 8.666/93 E LEI n° 8.883/94. 
 

MUNICÍPIO: 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua José Antônio Picoral, 79, Bairro Centro, Torres/RS, 
CEP: 95560-000, inscrito no CGC/MF n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo 
Prefeito Municipal, CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domiciliado na 
cidade de Torres-RS, inscrita no CPF sob n° 489.033.530.72, com competência para assinar 
Contratos. 
 
PERMISSIONÁRIO:  
Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato 
representada pela sr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob nº xxxxxxxxxxxxx, com 
poderes para representar a firma nos termos instrumento de mandato, tem entre si justo e 
avençado, e celebram por força deste instrumento o presente Contrato de conformidade com a Lei 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Instalação de container para uso de rádios, com o principal objetivo de divulgação e transmissão 
ao vivo da Temporada de Verão do Município de Torres/RS. O MUNICÍPIO, através do presente 
instrumento, CONCEDE ao PERMISSIONÁRIO, autorização para uso do espaço público, 
localizado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme pedido protocolado sob o nº xxxx/2021, 
modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 297/2021, realizado com base na Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações,  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES 
2.1. São obrigações do Permissionário: 
a) Usar o espaço única e exclusivamente à prestação de serviços de Rádio Difusão, na 
modalidade da Autorização de Espaço Público. 
b) A Rádio deverá providenciar estrutura física própria, no modelo container com medidas que 
não ultrapassem 6,00 x 2,50m, e também estrutura de mobiliário e com equipamentos próprios. 
c) O horário de funcionamento fica a critério das emissoras, devendo permanecer pelo menos 6 
(seis) horas diárias em funcionamento. 
d) A empresa deverá usar o local xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de modo a não lhe prejudicar 
as condições de higiene, estética, segurança e ambiental, sendo que o lixo orgânico, seletivo ou 
eletrônico produzido deverá ter a sua destinação correta. O recolhimento do lixo gerado no 
empreendimento é de responsabilidade única e exclusiva da emissora. 
 e) Os colaboradores da emissora deverão trabalhar sempre de uniforme e crachás, de modo a 
identificar facilmente a empresa e o funcionário. 
 f) Alterações ou modificações no espaço ocupado pela emissora, tais como instalações elétricas, 
de iluminação, rede de internet, telefone, etc., são de inteira responsabilidade da empresa e 
devem ser realizadas respeitando todas as normas técnicas previstas na legislação pertinente, 
bem como deverão ser acompanhadas durante a execução por profissionais capacitados. Deverá 
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ainda ser submetida à aprovação da Secretaria do Turismo e Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos. 
g) Ficarão a cargo da emissora, as despesas de água, esgoto, energia elétrica e serviço de 
internet, ficando sob suas responsabilidades a instalação dos respectivos medidores, bem como, 
providenciar Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI e ART de instalação e demais 
exigências que se façam necessárias. 
h) Ficarão a cargo da emissora ainda, as despesas relativas à segurança e limpeza do ambiente; 
sendo assim, o Executivo não se responsabilizará por quaisquer danos, tais como furto, roubo ou 
deterioração do Container, inclusive do mobiliário ou qualquer equipamento do seu interior. 
i) A rádio deverá entregar o local público onde o container será instalado, limpo e conservado, da 
mesma forma que a Municipalidade mantém o espaço no restante do ano. Caso o local não seja 
devolvido ao Município da forma adequada, o licitante será notificado, e no caso de não se 
readequar, serão atribuídas as sansões previstas na cláusula sexta.  
j) A empresa deve respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-determinado pelo 
Edital.  
k) Iniciar suas atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir do recebimento da 
liberação pelo município.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – USO E ATIVIDADE  
3.1. A presente permissão destina-se ao uso exclusivo do Permissionário, com o principal objetivo 
de divulgação e transmissão ao vivo da Temporada de Verão do Município de Torres, vedada sua 
utilização, a qualquer título, bem como a sua cessão ou transferência, para pessoa estranha a 
este instrumento.  
3.2. É vedado o uso do espaço para a realização de propaganda político-partidária.  
3.3. É vedada a divulgação e veiculação de publicidade estranha ao uso permitido no local, objeto 
da Permissão de Uso, exceto a de caráter informativo de atividades próprias das estabelecidas 
neste instrumento. 
3.4. O PERMISSIONÁRIO fica diretamente vinculado aos órgãos municipais, no que tange ao uso 
do espaço objeto da presente Permissão. 
 
 CLÁUSULA QUARTA - PRAZO  
4.1. A presente permissão é concedida, a título precário, pelo período de 05 (cinco) meses, 
observados os critérios da oportunidade e conveniência, pela Secretaria Municipal da Turismo. 
4.1.2. A autorização de uso do espaço público, objeto deste considera-se período suficiente para a 
cobertura da temporada de veraneio 2021/2021 a iniciar-se no dia 02 de dezembro de 2021 até 
o dia 02 de maio de 2022. 
4.1.2. Findo o prazo estipulado na subcláusula 4.1 o Permissionário fará a desocupação completa 
e entrega do espaço, independente de notificação.  
 
5. CLÁUSULA QUINTA –PROIBIÇÕES 
5.1. É proibido ao PERMISSIONÁRIO:  
a) transferir, ceder, emprestar, ou locar o espaço objeto desta permissão;  
b) alterar a atividade permitida; 
c) comercializar artigos proibidos por lei;  
d) desenvolver, no local, atividades estranhas à permitida.  
 
CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES 
 6.1. Ressalvadas as hipóteses de ocorrências de causas justificadoras da inexecução dos 

compromissos assumidos nesta autorização de espaço público, que deverão ser devidamente 

comprovadas, a interessada estará sujeita às seguintes penalidades, conforme a gravidade da 

conduta e de sua consequência: 

I – advertência - nos casos de: 
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a) atraso injustificado de mais de 01 (um) dia sem prestar os serviços até 05 (cinco) dias. 

II – multas - nos seguintes casos e percentuais: 

a) a partir do 5º dia, multa de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) 
dias, após o qual será considerada inexecução parcial do contrato; 

b) a partir do 10º dia, multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de atraso, no caso de 
inexecução parcial do contrato, limitado a 20 (vinte) dias,  após será considerada inexecução total 
do contrato; 

c) multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de inexecução total do contrato;  

d) suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois) anos.  

6.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa.  

6.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de 

Torres, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, podendo ainda, ser cobrada ou 

descontada do pagamento ou da garantia oferecida, ou cobrada judicialmente. O recurso 

recolhido será destina ao Fundo Municipal de Turismo.  

6.4. Caso a multa não seja paga no prazo previsto no subitem anterior será ela judicialmente. 

6.5. A aplicação das penalidades previstas não isenta a contratada da responsabilidade sobre o 

ressarcimento das despesas e danos decorrentes da infração cometida, bem como não impede 

que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na 

Lei 8.666/93.  

6.6. Caso o licitante adjudicatário, injustificadamente, se recuse em assinar o contrato, fornecer o 

material ou executar o serviço, objeto desta licitação, ficará o mesmo, sujeito às penalidades 

acima previstas.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TORRES  

   I - Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, constituem 
obrigações do Município: 
a) Assegurar-se da boa execução da realização dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho;  
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo 
PERMISSIONÁRIO; 
c) Exercer a fiscalização da qualificação na execução dos serviços de rádio, por servidores 
especialmente designados e documentar as ocorrências havidas, propor as adequações 
necessárias ao bom andamento das transmissões ao vivo; 
d) Documentar as ocorrências havidas; 
e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo PERMISSIONÁRIO; 
f) Proporcionar à Contratada o acesso necessário a fim de que possa executar os serviços de 
comunicação em massa; 
II - São responsabilidades do PERMISSIONÁRIO: 
a) responder pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste instrumento; 
c) zelar pela execução do contrato com qualidade e perfeição; 
d) manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital de Chamamento público nº 297/2021. 



                                                                              

 
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 

 

 

 

17 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
O Município de Torres, por intermédio do servidor MATEUS CARDOSO MOTA, matrícula nº 
XXXX indicado pela Secretaria Municipal de Turismo, fiscalizará o andamento da entrega dos 
itens, reservando-se o direito de rescindir o contrato se verificada qualquer anormalidade, em 
especial as previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93, sendo que a rescisão também 
poderá ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 
8.1. Cabe a Secretaria solicitante proceder fiscalização rotineira a prestação de serviços, quanto a 
quantidade, ao atendimento de todas as especificação e horários, através de servidor 
devidamente designado pela administração; 
8.2. As irregularidades constatadas pela Secretaria requisitante deverão ser comunicadas a 
Secretaria de Fazenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as 
providências necessárias para corrigi-las quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas. 
 
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 
nº 8.666/93, cujo direito do contratante a CONTRATADA declara reconhecer, conforme dispõe o 
inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei. 
13.2. Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as prerrogativas 
previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Fica fazendo parte integrante deste instrumento, naquilo em que não lhe contrariar expressamente 
o Processo Licitatório nº 297/2021 - modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 297/2021, 
devidamente homologado pela Autoridade Competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICIDADE 
Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 149/2018, artigo 3º, com fundamento no 
artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, o presente contrato será publicado no quadro mural e no site: 
www.torres.rs.gov.br, na forma de extrato, estando o mesmo publicado em sua íntegra no portal 
fly transparência e no portal LICITACON CIDADÃO do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos 
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, conforme prevê a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD – n° 13.709, de 14 de agosto de 2018). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
As partes aqui contratadas elegem único e exclusivamente o foro da cidade de Torres, para dirimir 
eventuais dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de 
contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.  

 Torres, xx de xxxxxx de 2021. 
 

 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 


