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LICITAÇÃO Nº 086/2021 
PEDIDO Nº 5359/2021 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
TIPO: MAIOR OFERTA (MAIOR VALOR DE DESEMBOLSO) 
 
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 e Decreto Lei 123/06, tornam público, para o conhecimento dos interessados que está 
realizando esta Licitação do tipo MAIOR OFERTA (MAIOR VALOR DE DESEMBOLSO), na 
modalidade de CONCORRÊNCIA, para Permissão de Uso de Espaço Público para Fins 
Publicitários, sendo que receberá os envelopes contendo a documentação e propostas até às 
14hs do dia 06 de agosto 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" será 
realizada na mesma data e horário acima mencionados, na sala de Abertura de Licitações, 
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 - Projeto Básico  
- Anexo II: Modelo de Proposta  
- Anexo III: Minuta do Contrato 
- Anexo IV: 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 V: Declaração de Visita 
     - Anexo VI: Modelo de Declaração de Ciência do disposto na Lei Complementar Municipal 
nº 30/2010 – Código Ambiental do Município. 
       
 
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 
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 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/) 

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 Permissão de Uso de 
Espaço Público pelo período de sessenta (60) meses, para fins publicitários, conforme Projeto 
Básico. Devendo a Empresa contratada fornecer acesso à internet com tecnologia WI-FI, 07 
(sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, ofertando serviço com no mínimo 
200MB de velocidade, a todas as localidades abaixo: 
01) Praça Alberto Teixeira; 
02) Praça Borges de Medeiros; 
03) Praça Claudino Nunes Pereira; 
04) Praça Pinheiro Machado; 
05) Praça XV de Novembro; 
06) Praça Getúlio Vargas; 
07) CAT – Praça XV; 
08) CAT – Balonismo; 
09) Praça Nossa Senhora dos Navegantes; 
10) Chalé Memorial do Surf; 
11) Morro do Farol. 
 
1.1. Como contraprestação aos serviços prestados a empresa vencedora poderá divulgar a 
disponibilidade do serviço e suas logomarcas comerciais, bem como as regras e as instruções 
para a conexão, em placas, cujas dimensões e localização serão previamente aprovadas pelo 
setor de comunicação do município; 
1.2. Será permitida a implementação de no máximo duas (02) placas por ponto, sendo pelo 
menos uma orientativa quanto ao acesso à rede disponibilizada. 
1.3. Cada local de acesso à internet Wi-Fi, deverá ter no mínimo, 1 (uma) placa de instruções 
para conexão; 
1.4. As disposições da permissão de uso, direitos e obrigações das partes, aqui expostos, 
serão estabelecidas mediante contrato a ser firmado entre a(s) licitante(s) vencedora(s) e o 
Município de Torres. 
1.5. A permissão de uso do espaço público para fins publicitários será pelo período de 60 
(sessenta) meses, a contar da data de emissão do Termo de Permissão de Uso a ser efetuado 
pela Administração Pública. 

1.6. O presente certame não envolve investimentos públicos no tocante a valores, e sim 
Permissão de Uso de Espaço Público para fins de publicidade.  
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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, 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° 086/2021 
  ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
  ------------------------------------------------------------- 
  AO MUNICÍPIO DE TORRES 
  EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 086/2021 
  ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
3. DA HABILITAÇÃO: 
3.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope 01: 
 

a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento 
de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir inerentes ao 
certame.  

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da 

Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão 
Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 
358/2014; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio ou sede do 

licitante; 
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f) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho 
de acordo com a Lei Federal n° 12.440 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada 
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2012, ela poderá ser 
obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal (http://www.tst.jus.br/certidao) Certidão 
conjunta de Dívida Ativa da União e Quitação de Tributos Federais, expedida pela 
Receita Federal 

h) Certidão negativa em matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, perante a comarca da sede da licitante. 

i) Declaração expressa do licitante, sob pena de responsabilidade, que cumpre as 
disposições contidas no inciso XXXIII do art. 7º da CF. (MODELO ANEXO IV). 

j) Comprovante de Visita Técnica, realizada pelo representante da empresa, a qual 
deverá ser agendada, pelo fone (51) 3626-910, Ramal: 713/714, na Secretaria 
Municipal de Turismo. (MODELO ANEXO V). 

k) Declaração que está ciente de que deve observar o disposto nos artigos 188 a 192 da 
Lei Complementar Municipal nº 30/2010 – Código Ambiental do Município. (MODELO 
ANEXO VI). 

 
- Caso as certidões não tragam consignada a data de validade, será considerado o prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da data de expedição.  
Obs.: Se a licitante for matriz os documentos apresentados deverão, obrigatoriamente, sob 
pena de inabilitação, ser em nome da matriz, se a licitante for filial os documentos deverão 
ser apresentados em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza sejam emitidos 
em nome da matriz e abrangentes ás filiais. 
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. 
 
4. DA PROPOSTA: 
4.1. O envelope n.° 02 deverá conter: 
a) Proposta, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante da 
empresa, conforme modelo ANEXO II, para usufruir do espaço publicitário prazo de 60 
(sessenta) meses; 
b) Declaração de ciência do licitante de, caso vencedor, deverá fornecer os serviços em 
conformidade com os detalhamentos constantes no Projeto Básico. 
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 OFERTA e o julgamento será realizado pela Comissão 
Julgadora, levando em consideração o maior valor ofertado pela outorga do Termo de 
Permissão de Uso para usufruir do espaço publicitário pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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5.2. Caso haja mais de uma empresa licitante interessada, que cumpra os pressupostos 
estabelecidos para participar do certame será declarada vencedora a licitante que ofertar, à 
vista, maior valor, tendo como lance mínimo a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
5.3. Em caso de empate de duas ou mais propostas, 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 e 44 
e seus incisos e parágrafos da Lei n° 8.666/93. 
 
6. DAS CONDIÇÕES, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PRAZOS: 
6.1. A Permissão de uso somente se refere ao espaço nas placas, reservado para publicidade; 
6.2. É vedada ao licitante vencedor a transferência da Permissão à terceiro. 
6.3. A execução e instalação deverão obedecer, obrigatoriamente, o padrão informado; 
6.4. O prazo da Permissão de direito de uso do espaço publicitário, será de 60 (sessenta) 
meses contados da data de Emissão do Termo de Permissão de Uso pela Administração 
Pública. 
6.5. O licitante vencedor, para a execução dos serviços, deverá fornecer equipamentos de 
segurança individual para todos os seus funcionários. 
6.6. Todas as despesas para a execução dos serviços de confecção e instalação tanto de 
material como de mão-de-obra, são de responsabilidade do licitante vencedor, com todas as 
obrigações sociais de proteção aos seus profissionais todas as despesas necessárias para a 
execução dos serviços contratados, incluindo deslocamentos, estadia, alimentação, salários, 
encargos sociais, previdenciários; trabalhistas, equipamentos de proteção individual e 
quaisquer outros que se fizerem ao cumprimento das obrigações decorrentes da execução dos 
serviços, isentando inteiramente a Concedente - Município. 
6.7. Em caso de desistência do CONCESSIONÁRIO, na execução dos serviços, ou em 
qualquer etapa do mesmo, ou na utilização da Permissão no prazo estabelecido, ficará a 
CONCEDENTE livre de quaisquer indenizações, e pagamentos de qualquer espécie relativos 
aos serviços, podendo o CONCESSIONÁRIO somente retirar os equipamentos utilizados para 
a instalação dos serviços. 
6.8. Verificada a não conformidade dos serviços de acordo com o termo de referência 
elaborado pelo Município, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias. 
 
7.  DAS PENALIDADES: 
7.1. Em caso de descumprimento dos itens contidos no contrato, a empresa fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
I – advertência; 
II – multa no valor de 0,50 Unidade Fiscal Municipal (UFM) ou outra unidade fiscal que vier a 
substituí-lo;  
III – rescisão de contrato. 
§1º A graduação da pena de multa, nos intervalos mencionados, deverá levar em conta a 
existência ou não de situações atenuantes ou agravantes. 
§2º São situações atenuantes: 

http://www.torres.rs.gov.br/
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a) ser primário; e 
b) ter procurado, de algum modo, evitar ou atenuar as consequências do ato ou dano. 
§3º São situações agravantes:  
a) ser reincidente;  
b) prestar falsas informações ou omitir dados técnicos; 
c) dificultar ou impedir a ação fiscalizadora; e 
d) deixar de comunicar imediatamente a ocorrência de incidentes que ponham em risco as 
pessoas e o meio ambiente. 
§4º As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das que, por força de lei, possam também 
ser impostas por autoridades federais ou estaduais. 
§5º A graduação das penalidades mencionadas neste artigo, nos incisos I a III, serão aplicadas 
com um espaço temporal de 90 (noventa) dias. 
§6º O pagamento da multa não exime o infrator de regularizar a situação que deu origem à 
pena, dentro dos prazos estabelecidos para cada caso. 
 
8. DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Somente serão aceitas as propostas que ofertarem, a velocidade de conexão de no 
mínimo 200 MB para download e 200 MB para upload. 
8.2. Serão desclassificadas as propostas em desconformidade com este edital; 
8.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 
local estabelecido neste Edital. 
8.4. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou quaisquer outros documentos; 
8.5. 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; 
8.6. 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). 
8.7. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários; 
8.8. O resultado do julgamento da habilitação, das propostas e de recursos administrativos 
interpostos pelos licitantes, será publicado no site do município no endereço 
www.torres.rs.gov.br. 
8.9. 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 
Publica, pelo prazo de 5 (cinco) anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis; 
8.10. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para assinar o contrato de 
Permissão, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 
8.11. 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; 
8.12. Ao Município 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; 

http://www.torres.rs.gov.br/
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8.13. Aplica-se a 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. 
8.14. 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, 01 de julho de 2021. 
 
 

______________________________ 
Hélvia Sanae Mano 

Secretária Municipal da Fazenda 
Portaria 433/2021 

 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA FINS 
PUBLICITÁRIOS 

 
PROJETO BÁSICO  

 
1. JUSTIFICATIVA 
 As cidades estão se adaptando às transformações impostas pela pandemia da Covid-
19 e obrigam a gestão pública a planejar o modelo de cidade que poderá ser desfrutada pós 
pandemia.  
 A ocupação dos espaços públicos será um grande desafio, basta ver como as pessoas 
retomaram áreas públicas com as flexibilizações para entender a importância delas. O 
comportamento humano também precisará ser diferente para que os espaços comportem 
todas as necessidades. Locais seguros, sem aglomeração e que proporcionem bem-estar 
serão resultados de empatia ao próximo. 
 Sabendo da importância dos parques e praças para a qualidade de vida da população, 
estes espaços abertos poderão voltar a ser frequentados gradualmente, a medida que a 
gravidade do quadro pandêmico for diminuindo, considerando as regras de distanciamento 
social e evitando aglomerações. 
 O autor Gehl (2013), reforça a ideia de cidades vivas, nas quais as pessoas se sintam 
convidadas a permear os espaços públicos e a manter uma conexão destes com suas 
atividades cotidianas. São os bens comuns mais valiosos para a saúde e bem-estar das 
pessoas, por serem locais de encontro, de relações de afeto e de estímulo dos laços 
comunitários.  
 Neste momento, devemos repensar nossos equipamentos urbanos, estimulando novos 
hábitos e opções sustentáveis que contribuam para uma cidade mais inclusiva, saudável e 
segura, com ocupação e valorização das áreas verdes e espaços públicos, principalmente 
abertos. 
 O presente projeto vem fortalecer a importância dos espaços públicos e da vida urbana 
pós-pandemia. A permissão de uso de espaço público para fins publicitários e o fornecimento 
de acesso à internet, com tecnologia Wi-Fi, em praças e parques vem de encontro às 
necessidades de ressignificação da vida urbana pós-pandemia.  

A ideia de realizar Permissão de Uso de Espaço Público parte de pressuposto 
estabelecido através do Princípio da Economicidade, norteador dos atos administrativos do 
gestor público. Desta forma, em troca do fornecimento gratuito de internet com tecnologia WI-
FI a Munícipes e Turistas nos principais pontos turísticos do Município, a licitante receberá 
Permissão para instalar duas placas de 60cmx60xm orientando quanto ao acesso à rede e 
podendo publicizar sua empresa. 

Assim, o Município consegue ofertar em seus principais pontos turísticos internet com 
boa velocidade, uma vez que exige-se no mínimo 200MB, sem ter que dispender de valores 
inerentes à contratação dos serviços, apenas concedendo a permissão para que a empresa 
interessada possa fazer a divulgação de da marca. 

 
2. OBJETIVO GERAL 
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2.1. Tem por intuito a Permissão de Uso de Espaço Público para fins publicitários em diversos 
pontos deste Município, tendo como contrapartida o fornecimento de acesso à Internet, com 
tecnologia Wi-Fi, em conformidade com as especificações técnicas deste Projeto Básico. 
 
3. OBJETIVO ESPECÍFICO 
3.1. O programa tem como objetivo levar internet gratuita e de qualidade, disponibilizando um 
sinal Wi-Fi nos principais pontos turísticos da cidade. A ação encoraja a cidadania por meio da 
inclusão digital. 
 

4. DO OBJETO 
4.1. O fornecimento de acesso à internet com tecnologia WI-FI deverá ocorrer 07 (sete) dias 
da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos pontos públicos abaixo mencionados, todos 
de grande circulação da população, especificados pelo Município de Torres: 
01) Praça Alberto Teixeira; 
02) Praça Borges de Medeiros; 
03) Praça Claudino Nunes Pereira; 
04) Praça Pinheiro Machado; 
05) Praça XV de Novembro; 
06) Praça Getúlio Vargas; 
07) CAT – Praça XV; 
08) CAT – Balonismo; 
09) Praça Nossa Senhora dos Navegantes; 
10) Chalé Memorial do Surf; 
11) Morro do Farol 
4.2. Como contraprestação aos serviços prestados, a empresa poderá divulgar a 
disponibilidade do serviço e suas logomarcas comerciais, bem como as regras e as instruções 
para a conexão, em placas. 
4.3. A localização das placas nos locais deverá ser previamente aprovada pelo Município. 
4.4.Será permitida a implementação de no máximo duas (02) placas por ponto, sendo pelo 
menos uma, orientativa quanto ao acesso à rede disponibilizada.  
4.5. As disposições da permissão de uso, direitos e obrigações das partes, aqui expostos, 
serão estabelecidas mediante contrato a ser firmado entre a(s) licitante(s) vencedora(s) e o 
Município de Torres. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
5.1. Para se habilitar no certame, a empresa deverá ofertar velocidade de conexão de no 
mínimo 200 MB para download e 200 MB para upload. 
5.2. Havendo mais de uma empresa habilitada que ofereça velocidade conforme disposto no 
item acima (200MB X 200MB), o julgamento das propostas será realizado em função do tipo 
maior oferta, classificando-se em primeiro lugar a licitante que oferecer maior valor a ser pago 
à vista. 
5.3 No tocante ao item anterior, o menor lance possível perfará a monta de R$ 500,00 
(quinhentos reais).  
5.4 Os valores inerentes ao critério de desempate serão destinados à conta do Fundo 
Municipal de Turismo. 
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6. DO PERÍODO DO CONTRATO 
6.1. O contrato de permissão de uso, advindo desta licitação, entrará em vigor na data da sua 
assinatura e vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, passando por avaliação e revisão 
anualmente, podendo ser rescindido, caso seja percebido, por parte da Administração o 
descumprimento das cláusulas estabelecidas. 
 
7. DOS PONTOS DE INTERNET 
7.1. A empresa credenciada deverá fornecer o acesso à internet com tecnologia WI-FI 07 
(sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia a todos os 07 (sete) lotes. Todos os 
pontos públicos, abrangidos por lotes, são de grande circulação no município de Torres: 
01) Praça Alberto Teixeira; 
02) Praça Borges de Medeiros; 
03) Praça Claudino Nunes Pereira; 
04) Praça Pinheiro Machado; 
05) Praça XV de Novembro; 
06) Praça Getúlio Vargas; 
07) CAT – Praça XV; 
08) CAT – Balonismo; 
09) Praça Nossa Senhora dos Navegantes; 
10) Chalé Memorial do Surf; 
11) Morro do Farol 
7.2. A empresa vencedora deverá atender todos os onze locais acima abrangidos. 
7.3. A empresa deverá instalar equipamentos e softwares que possibilitem o acesso simultâneo 
de no mínimo 1000 usuários em cada um destes pontos, sendo que, em períodos de eventos, 
veraneio e feriados prolongados, este número poderá ser expandido proporcionalmente. 
 
8. DOS EQUIPAMENTOS 
8.1. Os equipamentos utilizados deverão atender as seguintes características mínimas: 
a) Suportar até 1000 usuários simultâneos por equipamento; 
b) Monitorar e solucionar problemas, ter painel de controle personalizável, oferecer um 
panorama instantâneo e imediato da rede e permitir obter mais detalhes para resolver 
problemas na rede sem fio; 
c) Ter arquitetura e encaminhamento distribuído; 
d) Maximizar o throughput de dados enviando todo o tráfego de dados direto dos pontos de 
acesso à rede com fio; 
e) Suporte à segurança wireless, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENTERPRISE TKIP/AES; 
f) Alterações e configurações devem ser aplicadas de modo fácil e simultâneo a vários APS ou 
a todo sistema com um painel de controle personalizável oferecendo acesso instantâneo a 
diversas informações e eventos de clientes da rede e um "heat map", em tempo real exibindo 
os locais dos APS e cobertura dos sinais, assim como a sua topologia; 
g) Suportar 802. lx de classe empresarial e dos recursos de atribuição dinâmica de Vlan; 
h) Controlar automaticamente as atribuições de canais e potência de transmissão de todos os 
APs; 
i) Gerar estatísticas e monitoramento de desempenho; 
j) Ter controle de acesso: 
 1) Baseado em endereços MAC; 
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   2) Baseado em IP e protocolo. 
 
9. DO SISTEMA DE ACESSO 
9.1. A empresa deverá disponibilizar um sistema de acesso, onde o usuário, deverá realizar 
check-in na página do Facebook da Prefeitura de Torres para ter acesso à conexão Wi-Fi; 
9.1.2 A frase padrão do check-in, no primeiro acesso à conexão, deverá ser indicada pela 
Prefeitura de Torres quando da implementação dos serviços. 
9.2. O sistema de acesso, poderá ainda contar com os seguintes recursos: 
a) Permitir o cadastro do visitante ou cliente, sendo ele customizável para que se possam 
solicitar dados relevantes aos negócios da empresa; 
b) Permitir a exibição de telas personalizadas para destacar ofertas, promoções ou campanhas 
da empresa credenciada, bem como da divulgação de eventos da própria municipalidade; 
c) Disponibilizar o termo de uso para aceite do usuário, modelo anexo II. 
 
10. DAS PLACAS DE DIVULGAÇÃO 
10.1. A empresa poderá divulgar a disponibilidade do serviço e suas logomarcas comerciais, 
bem como as regras e as instruções para a conexão, em placas, cujas dimensões e 
localização serão previamente aprovadas pelo setor de comunicação do município; 
10.2. As placas poderão conter em seu conteúdo: a logomarca da empresa que disponibiliza o 
acesso e as instruções para conexão; 
10.3. O máximo de placas por pontos de acesso serão 2 (duas), sendo estas previamente 
apresentadas e autorizadas pela Administração Pública conforme descrito no item 10.1; 
10.4. Cada local de acesso à internet Wi-Fi, deverá ter no mínimo, 1 (uma) placa de instruções 
para conexão; 
10.5. Os tamanhos das placas não excederão 60x60cm; 
 
11. DAS PENALIDADES 
11.1. Em caso de descumprimento dos itens contidos no contrato, a empresa fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
I – advertência; 
II – multa no valor de 0,50 Unidade Fiscal Municipal (UFM) ou outra unidade fiscal que vier a 
substituí-lo;  
III – rescisão de contrato. 
§1º A graduação da pena de multa, nos intervalos mencionados, deverá levar em conta a 
existência ou não de situações atenuantes ou agravantes. 
§2º São situações atenuantes: 
a) ser primário; e 
b) ter procurado, de algum modo, evitar ou atenuar as consequências do ato ou dano. 
§3º São situações agravantes:  
a) ser reincidente;  
b) prestar falsas informações ou omitir dados técnicos; 
c) dificultar ou impedir a ação fiscalizadora; e 
d) deixar de comunicar imediatamente a ocorrência de incidentes que ponham em risco as 
pessoas e o meio ambiente. 
§4º As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das que, por força de lei, possam também 
ser impostas por autoridades federais ou estaduais. 
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§5º A graduação das penalidades mencionadas neste artigo, nos incisos I a III, serão aplicadas 
com um espaço temporal de 90 (noventa) dias. 
§6º O pagamento da multa não exime o infrator de regularizar a situação que deu origem à 
pena, dentro dos prazos estabelecidos para cada caso. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A licitante vencedora tem o prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, 
para o fornecimento do acesso à internet, em todos os locais descritos neste Projeto Básico. 
12.2. As despesas de energia, serão de responsabilidade da Empresa Licitante; 
12.3. A empresa poderá utilizar, sem custos, as estruturas prediais existentes nos órgãos 
públicos municipais para instalação de suas antenas, rádios transmissores e demais 
equipamentos necessários. Caso seja necessária a instalação de equipamentos em prédios ou 
terrenos particulares melhores localizadas para o perfeito funcionamento da rede, os custos de 
locação ou qualquer despesa ficará por conta da empresa; 
12.4. O Município não se responsabilizará por furto e/ou roubo, ou por quaisquer outros 
sinistros que envolvam os equipamentos da empresa; 
12.5. Todos os equipamentos, tanto internos quanto externos, que forem instalados pela 
empresa, para a efetiva prestação do serviço de conexão de internet, deverão atender todas 
as normas e especificações técnicas exigidas pela Anatel; 
12.6. Todos os custos necessários à realização dos serviços, incluindo infraestrutura, mão de 
obra, materiais, assim como todos e quaisquer equipamentos necessários à execução dos 
serviços, incluindo também softwares específicos e suas respectivas licenças de uso, além das 
despesas com manutenção ficam sob responsabilidade da empresa. 
12.7. A empresa somente poderá iniciar os serviços de implantação e configuração a partir da 
assinatura do contrato e recebimento da respectiva ordem de serviço; 
12.8. Os equipamentos internos e externos aos prédios públicos pertencentes à empresa 
poderão ser retirados 30 dias após o término do contrato com o Município, sem direito a 
nenhuma indenização; 
12.9. O processo de permissão tratado por este edital não prevê ônus para o Município, não 
havendo, portanto dotação orçamentária a ele associado; 
12.10. As empresas interessadas na participação deste processo deverão realizar visita 
técnica antecipada, em data e horário previamente agendados, na Secretaria Municipal de 
Turismo. 
12.10.1. A visita técnica deverá ser realizada pelo município e tem por objetivo fornecer à 
empresa, o conhecimento amplo e aprofundado do contexto técnico e operacional nos 
equipamentos e instalações deste fornecimento, além de levantar as necessidades e tomar 
conhecimento de todas as condições que envolverão os serviços. 
12.10.2. O Município legitimará a visita técnica através da emissão do Atestado de Visita 
Técnica, atestado este, imprescindível para a participação do processo de credenciamento. 

 

Torres, 11 de maio de 2021. 

Fernando Nery da Rosa 

Secretário Municipal de Turismo 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 
 

a) A empresa __________________, CNPJ nº ______________, sediada na 
___________________, cidade de ________________ propõe-se a fornecer acesso à 
internet com tecnologia WI-FI, 07 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, nos pontos públicos descritos no objeto do Edital de Concorrência nº 86/2021, 
sendo que oferta a velocidade de internet de 
__________________________________________ (no mínimo 200 MB para 
download e 200 MB para upload) para usufruir do espaço publicitário nas placas 
referidas no Termo de Referência. 

Havendo mais de uma empresa habilitada que ofereça velocidade de 200MB X 200MB, 
propõe o valor de R$ __________________ (mínimo de R$ 500,00 (quinhentos 
reais)), como critério de desempate. 

 
 

b) Declara estar ciente de, caso vencedora, deverá fornecer os serviços em conformidade 
com os detalhamentos constantes no Termo de Referência em anexo. 

 
 
A frase padrão do check-in:_____________________________________ 
 
 
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias da data de sua entrega. 
 

Torres, xx de xxxxx de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante da empresa 

Carimbo 

 

  



 

 
 Estado do Rio Grande do Sul 

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

Secretaria Municipal da Fazenda 

 

ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 
Prefeitura Municipal de Torres, estabelecida a Rua Jose Antônio Picoral, 79 - Torres - RS, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada pela 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.° 086/2021, e de 
conformidade com a Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, firmam o presente contrato,que 
tem por objeto a  Permissão de Uso de Espaço Público para fins publicitários a ser concedido 
em placas, a ser utilizada pelo CONCESSIONÁRIO, para divulgar a disponibilidade do serviço 
e suas logomarcas comerciais, bem como as regras e as instruções para a conexão,  cujas 
dimensões e localização serão previamente aprovadas pelo município. 
 
1. DEFINIÇÕES 

Para o presente, todas as palavras ou expressões constantes da lista abaixo deverão ser 
entendidas conforme o respectivo significado: 

I. “Internet” significa a rede mundial de computadores interligados entre si por meio do 
protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol); 

II. “Site” significa a página ou sequência de páginas que uma pessoa jurídica ou física 
mantém na Internet; 

III. “Wi-Fi” (Wireless Fidelity) significa uma tecnologia de rede sem fio, baseada na 
especificação IEEE 802.11b/g/n, que define o método de acesso, velocidade e faixa de 
frequência, usada por essa rede; 

IV. “SSID” (Service Set IDentifier) é um conjunto único de caracteres que identifica uma 
rede sem fio. O SSID diferencia uma rede sem fio de outra e um cliente normalmente 
só pode conectar em uma rede sem fio se puder fornecer o SSID correto; 

V. “USUÁRIO” é o cidadão durante o período em que está em uso da rede Wi-Fi. 

2. ACEITAÇÃO 

2.1. Ao utilizar a rede Wi-Fi do Município de Torres para acesso à Internet, o USUÁRIO 
expressamente aceita, sem reservas ou ressalvas, todas as condições abaixo descritas para a 
utilização do serviço. 

3. DO SERVIÇO 

3.1. O serviço de rede Wi-Fi da Prefeitura Municipal de Torres engloba o acesso à Internet 
com possibilidade de acessos a sites na Internet (somente http e https), envio e recebimento 
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de mensagens instantâneas através de aplicativos públicos (Skype, Gtalk, Facebook, etc) e a 
utilização de correio eletrônico; 

3.2. O presente contrato não engloba o fornecimento de equipamentos necessários para 
utilização do serviço pelo cliente, bem como não engloba a prestação de suporte técnico, via 
telefone ou e-mail, relativo ao serviço. A Prefeitura Municipal de Torres não indicará empresas 
para a prestação de suporte técnico. 

3.3. Para utilização do serviço, o USUÁRIO deverá possuir os equipamentos e periféricos 
necessários, bem como responsabilizar-se pela sua configuração para uso. 

3.4. A utilização da rede Wi-Fi da Prefeitura Municipal de Torres é pessoal. 

3.5. A rede Wi-Fi da Prefeitura Municipal de Torres estará disponível ao USUÁRIO 24 horas 
por dia, e estará acessível através de cheking em rede social. Entretanto, o serviço poderá ser 
interrompido a qualquer momento sem prévio aviso, devido a: 

I. Manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam o desligamento temporário do 
sistema ou impossibilitem o acesso; 

II. Casos fortuitos ou força maior; 
III. Ações de terceiros que impeçam a prestação dos serviços; 
IV. Falta de fornecimento de energia elétrica para a prestação do serviço; 
V. Ocorrências de falhas no sistema de transmissão e/ou roteamento no acesso à 

Internet; 
VI. Interrupção na prestação do serviço. 

3.6. A Prefeitura Municipal de Torres não será responsável por quaisquer danos e ou prejuízos 
decorrentes das interrupções relacionadas no item acima, ou daqueles em que a prefeitura 
municipal de torres não tenha concorrido exclusivamente para a realização do dano e ou 
prejuízo. 

3.7. A prestação do serviço no momento será feito de forma gratuita, mas poderá a qualquer 
momento sofrer alterações, caso seja necessário. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO 

4.1. O USUÁRIO deverá dispor e manter o equipamento necessário (computador tipo 
“notebook”, “handheld”, "smartphone" ou "tablet" com dispositivo interno ou externo, 
compatível com a tecnologia Wi-Fi) para ter acesso à Internet em condições de real 
funcionamento, bem como deverá promover as medidas de segurança necessárias à proteção 
de seus equipamentos, sistemas e arquivos contra a atuação indevida e invasões não 
autorizadas de outros usuários de Internet. 

4.2. O USUÁRIO não poderá utilizar a rede Wi-Fi da Prefeitura Municipal de Torres para 
acessar, propagar ou manter Portal ou Site(s) na Internet com conteúdos que: 
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I. Violem a lei ou não são autorizados; 
II. Difamarem a propriedade intelectual, os direitos à honra, à vida privada, à imagem, à 

intimidade pessoal e familiar; 
III. Estimulem a prática de condutas contrárias à moral e aos bons costumes; 
IV. Incitem a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, raça, religião, 

crenças, idade ou qualquer outra condição; 
V. Coloquem à disposição ou possibilitem o acesso às mensagens, produtos ou serviços 

ilícitos, inapropriados, difamatório, violentos, obsceno e pornográfico; 
VI. Induzam ou incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e para o 

equilíbrio psíquico; 
VII. Sejam falsos, ambíguos, inexatos, exagerados ou extemporâneos, de forma que 

possam induzir a erro sobre seu objeto ou sobre as intenções ou propósitos do 
comunicador; 

VIII. Violem o sigilo das comunicações; 
IX. Constituam publicidade ilícita, enganosa ou desleal, em geral, que configurem 

concorrência desleal e/ou denominados “spam-mails”; 
X. Veiculem, incitem ou estimulem a pedofilia ou pornografia; 
XI. Incorporem vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam danificar ou 

impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipamentos informáticos 
(hardware e software) de terceiros ou que possam danificar os documentos eletrônicos 
e arquivos armazenados nestes equipamentos informáticos. 

4.3. O USUÁRIO será responsável pelos sites que ele vier a navegar e caso este cause algum 
prejuízo a Prefeitura Municipal de Torres, aquele será responsabilizado pelos seus infortúnios. 

4.4. Ao detectar qualquer conduta estipulada no item retro e/ou método considerado 
inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético por parte do usuário, a Prefeitura Municipal 
de Torres poderá optar por suspender os serviços temporariamente e/ou notificar o usuário 
que sane, corrija ou regularize a situação, sem prejuízo do eventual ressarcimento de perdas e 
danos a prefeitura municipal de torres, se houver. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

5.1. A Prefeitura Municipal de Torres deverá envidar os melhores esforços para assegurar e 
desenvolver a qualidade do serviço objeto deste contrato, comprometendo-se, ainda, a 
respeitar a privacidade do USUÁRIO, garantindo que não divulgará informações relativas à 
sua utilização, bem como dos e-mails por ele recebidos ou enviados mantendo sigilo sobre 
todas as informações cadastrais por ele fornecidas, inclusive seu usuário de acesso, a menos 
que seja obrigada a fazê-lo mediante ordem judicial ou por lei, ressalvadas as hipóteses 
previstas neste instrumento. 
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6. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1. O USUÁRIO assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de 
sua conduta como USUÁRIO da rede Internet, respondendo, ainda, pelos atos que terceiros 
praticarem em seu nome, por meio do uso de seu código de usuário. 

6.2. Embora a Prefeitura Municipal de Torres utilize as melhores tecnologias e empenhe seus 
maiores esforços, não possui condições de controlar e garantir a ausência de vírus nos 
conteúdos transmitidos, difundidos, armazenados, recebidos, obtidos, colocados à disposição, 
ou acessíveis por meio da utilização da rede Wi-Fi da Prefeitura Municipal de Torres, nem a 
ausência de outros elementos que possam produzir alterações no equipamento informático do 
USUÁRIO ou nos documentos eletrônicos e pastas armazenadas ou transmitidas desde o 
equipamento informático do USUÁRIO. 

6.3. Tendo em vista o disposto no item anterior, a Prefeitura Municipal de Torres, se exime de 
qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer natureza que possam decorrer 
da presença de vírus ou de outros elementos nocivos nos conteúdos e que, desta forma, 
possam produzir alterações e/ ou danos no sistema físico e/ ou eletrônico dos equipamentos 
do usuário. 

6.4. A Prefeitura Municipal de Torres não tem obrigação de controlar o conteúdo e natureza 
dos conteúdos transmitidos, difundidos ou postos à disposição de terceiros pelos USUÁRIOS, 
através da rede Wi-Fi. 

6.4.1. Não obstante, a Prefeitura Municipal de Torres reserva o direito de revisar, a qualquer 
momento e sem aviso prévio, por própria iniciativa ou a pedido de terceiro, os conteúdos 
transmitidos, difundidos ou postos à disposição de terceiros pelos usuários através do serviço 
e a impedir a sua transmissão, difusão ou colocação a disposição de terceiros no caso de que, 
no seu entendimento, resultarem contrários ao disposto neste termo de uso. 

6.5. A Prefeitura Municipal de Torres, não se responsabiliza, direta ou indiretamente, por 
quaisquer despesas, danos ou perdas que sejam efetivas ou alegadamente causados por 
quaisquer conteúdos, produtos ou serviços disponíveis em referidos sites de terceiros ou 
recursos externos, não garantindo a perfeição, qualidade, veracidade, adequação, utilidade ou 
segurança do conteúdo ou de qualquer serviço oferecido, inclusive, mas não se limitando a, 
serviços envolvendo investimentos, seguros, aplicações, transferências de valores, e demais 
operações financeiras, ou pela utilização ou confiança depositada pelo USUÁRIO em tais 
conteúdos, produtos ou serviços. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O USUÁRIO expressamente declara e garante, para todos os fins de direito: 

I. Possuir capacidade jurídica para celebrar e utilizar o serviço objeto deste termo; 
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II. Reconhecer que o presente termo se formaliza, vinculando as partes, com a 
confirmação contratual, o que se fará mediante o clique no botão “Enviar”, e; 

III. Que está ciente e de pleno acordo com todas as condições deste termo. 

7.2. O presente termo é regido pela legislação da República Federativa do Brasil. Seu texto 
deverá ser interpretado no idioma português e os usuários da rede de Wi-Fi da Prefeitura 
Municipal de Torres se submetem ao Foro da Comarca de Torres. 
7.3. E por estarem definidas as regras básicas da PERMISSÃO ora outorgada, às quais adere 
a CONCESSIONÁRIA, firmam o presente em 04 (quatro) 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 
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ANEXO IV 

 
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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Estado do Rio Grande do Sul 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

Declaramos, para fins de participação no certame licitatório abaixo 
referenciado, que efetuamos a vistoria nos locais onde serão prestados os serviços, objeto 
da Concorrência 086/2021. 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. 
 

Torres, ...........de..................................de 2.021. 
 

 
 
 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO 

 
(NOME DA 
EMPRESA)............................................................................................................................... 
CNPJ..................................... sediada (endereço 
completo),.............................................DECLARA, sob as penas da Lei, que está ciente de que 
deve observar o disposto nos artigos 188 a 192 da Lei Complementar Municipal nº 30/2010 – 
Código Ambiental do Município. 
 

Torres, xx de xxxxx de 2021. 
 

 
Assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

 

Carimbo  


