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LICITAÇÃO Nº 221/2021 
PEDIDO Nº 5930/2021 
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 Concessão de Espaço Público para Fins de 
Exploração Onerosa, sendo que receberá os envelopes contendo a documentação e 
propostas até às 14hs do dia 04 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: - 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. 

      
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/) 

Informamos que serão disponibilizados equipamentos de proteção individual na sala de 
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reuniões e seu uso será OBRIGATÓRIO. 
 
1. DO OBJETO: 
A presente licitação na modalidade de Concorrência tem por objeto a CONCESSÃO DE USO 
DE ESPAÇO PÚBLICO, OBJETIVANDO A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE “PEDALINHOS, 
CAIAQUE E/OU ASSEMELHADOS NA LAGOA DO VIOLÃO, COM FORNECIMENTO DE 
COLETES SALVA-VIDAS, PESSOAL HABILITADO PARA A EXECUÇÃO E SEGURANÇA DO 
SERVIÇO, BEM COMO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES E DA 
ÁREA ONDE O SERVIÇO SERÁ PRESTADO. 
1.1.  Não há valor a ser dispendido pela Administração para a Contratação em tela, haja vista 
que se trata de Concessão de Uso de Bem Público, para exploração onerosa dos pedalinhos e 
demais esportes aquáticos, na Lagoa do Violão, cuja contrapartida da Licitante vencedora diz 
respeito à revitalização do atracadouro e demais estruturas conforme Projeto Básico. 
1.2. 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. 
1.3. A concessão de uso do espaço público para exploração onerosa será pelo período de 60 
(sessenta) meses, a contar da data de emissão do Termo de Concessão de Uso a ser 
efetuado pela Administração Pública. 
 
 
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° 221/2021 
  ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
  ------------------------------------------------------------- 
  AO MUNICÍPIO DE TORRES 
  EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 221/2021 
  ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
  PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
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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; 
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). 

 
- 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 autenticadas 
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: 

http://www.tst.jus.br/certidao
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a) Proposta, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante da 
empresa, conforme modelo ANEXO II, para usufruir do espaço público. 
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 
Concessão de Uso para usufruir do espaço público. 
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$ 2.000,00 (dois mil reais) por 
ano de concessão, totalizando o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dentro do 
período de cinco anos a ser contratualizado.  
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 concessão de uso somente se refere a exploração do serviço de “pedalinhos, caiaque 
e/ou assemelhados na Lagoa do Violão”. 
6.2. É vedada ao licitante vencedor a transferência da concessão à terceiro. 
6.3. A execução deverá obedecer, obrigatoriamente, os projetos do Edital; 
6.4. O prazo da concessão de direito de uso do espaço publico, será de 60 (sessenta) meses 
contados da data de Emissão do Termo de Concessão 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 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 concessão 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 Projeto Básico elaborado 
pelo Município, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias. 

http://www.torres.rs.gov.br/
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7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
7.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar a contratada as seguintes sanções: 

a) No caso de atraso do pagamento anual dos valores a serem dispendidos até 31 de 
março ao Município de Torres, a CONCESSIONÁRIA, fica sujeita a multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor em atraso, acrescido de encargos moratórios à razão de 1% (um por 
cento) ao mês, bem como será aplicada advertência, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
b) No caso de atraso no tocante ao Cronograma de Execução das obras de infraestrutura 
e da implementação de mobiliário urbano no entorno da Lagoa, conforme previsão na 
Cláusula 6 do Projeto Básico, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita à multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor TOTAL orçado como contrapartida de infraestrutura, que perfaz a 
monta de R$ 35.009,97, acrescido de encargos moratórios à razão de 1% (um por cento) 
ao mês, bem como será aplicada advertência, suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
c) Na eventualidade de aplicação de multa à CONCESSIONÁRIA, poderá ser cobrada 
diretamente da empresa, de forma amigável ou judicialmente, e ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções previstas. 
d) A recusa da adjudicatária, em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, estará 
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor da Concessão de uso,  sem prejuízo das 
demais sanções previstas na Lei 8.666/93. 
e) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA deixar de prestar os serviços da concessão, ainda 
que parcialmente, em um ou mais dias, ficará sujeita a multa de 0,3% (zero vírgula três 
por cento) por dia, sobre o valor total contratado, podendo o Município de Torres aplicar 
as seguintes sanções: 

I- advertência; 
II- advertência e multa, em caso de reincidência e; 
III- advertência, multa e rescisão do contrato, em caso de nova reincidência. 

f) A inexecução do contrato, previsto no Art. 87 da Lei 8.666/93, dar-se-á: 
I- com atraso superior a 30 (trinta) dias do pagamento anual ao Município de 
Torres; 
II- com atraso superior a seis meses da implementação das obras de 
infraestrutura urbana, e dos equipamentos (bancos e lixeiras) previstos como 
contrapartida; 
II- quando as ocorrências previstas na alínea “e” forem superiores a 10 (dez) 
dias, consecutivos ou não. 
 

8. DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Somente serão aceitas as propostas que declararem para exploração do espaço público a 
realização a título de contrapartida investimentos na melhoria da infraestrutura da Lagoa do 
Violão, em consonância com a predisposição da lei municipal nº 5.073/2019. 
8.2. Serão desclassificadas as propostas em desconformidade com este edital; 
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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 
concessão, 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; 
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/
http://www.torres.rs.gov.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO  

 
CONCESSÃO DE USO PARA A EXPLORAÇÃO ONEROSA  

DE EMBARCAÇÕES NA LAGOA DO VIOLÃO 
 
1. OBJETO 

 
CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, OBJETIVANDO A 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE “PEDALINHOS, CAIAQUE E/OU ASSEMELHADOS NA 
LAGOA DO VIOLÃO, COM FORNECIMENTO DE COLETES SALVA-VIDAS, PESSOAL 
HABILITADO PARA A EXECUÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIÇO, BEM COMO DA 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES E DA ÁREA ONDE O SERVIÇO 
SERÁ PRESTADO.  

 
1.1 O presente Projeto Básico apresenta as principais características da concessão de uso 
para a exploração onerosa de embarcações do tipo pedalinho modelo cisne branco,  
Bikeboat/baycycle (bicicleta que permite pedalar sobre as águas), caiaques, stand-up paddle 
ou objetos semelhantes, na Lagoa do Violão, em Torres-RS, visando a abertura de licitação, 
na modalidade Concorrência Pública. 
1.2 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar o espaço aquático da Lagoa do Violão, em até no 
máximo cinquenta (50) embarcações, cuja natureza seja relativa ao entretenimento aquático 
dentro do conceito do atual Projeto. 
1.3 Ou seja, a empresa, concomitantemente, poderá explorar o espaço com o máximo de 
cinquenta objetos concomitantemente sobre às águas da Lagoa do Violão, ficando a critério da 
CONCESSIONÁRIA a escolha pela utilização de barcos, pedalinhos, bikeboat/baycycle, 
caiaque, stand-up paddle ou assemelhados, dentro dos horários previstos para o 
funcionamento dos serviços neste Projeto Básico, 
1.4 Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA, a realização de manutenção e conservação dos 
equipamentos e da área onde o serviço será prestado e de outras obrigações previstas de 
forma pormenorizada no respectivo projeto básico e edital de licitação. 
1.5 Para exploração do espaço público a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a título de 
contrapartida investimentos na melhoria da infraestrutura da Lagoa do Violão, conforme 
projetos arquitetônico anexos, listados a seguir: 
- Reforma do atracadouro, conforme projeto básico arquitetônico aprovado e licenciado pelo 
Município (Anexo nº 01 - A); 
- Implementação de 21 lixeiras (Anexo nº 01 - B) distribuídas ao longo da margem da Lagoa, 
conforme indicação da Municipalidade, através da Secretaria de Turismo. 
1.6 A concessionária será remunerada através da cobrança de preço público dos usuários, 
mediante exploração dos serviços prestados pelo período de sessenta (60) meses, quais 
sejam: 
- Venda de ingressos dos pedalinhos, caiaques, bikeboat/baycycle, stand-up paddle e 
assemelhados; 
-  Venda de conveniências e souvenires na base do atracadouro estruturado, que será 
revitalizado pela Empresa. 
1.7 A concessionária poderá inicializar suas atividades em cinco (05) dias úteis após a entrega 
integral das contrapartidas inerentes à Reforma do Atracadouro e implementação das lixeiras, 
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com a consequente fiscalização por parte da Municipalidade e Emissão de Autorização por 
Escrito. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
O Município de Torres possui o turismo como principal ocupação econômica, representando 
praticamente 40% de sua renda total. Além disso, o turismo é o setor que mais cresce na 
região, com vias de impulsionar a economia, promover atrações de divisas, aumentando a 
demanda por mão de obra e a capacidade de aumentar a qualidade de vida das pessoas com 
crescimento sustentável, de acordo com o que predispõe o Conselho Empresarial de Turismo 
e Hospitalidade (Cetur, 2018). 
Localizada no centro da cidade, a Lagoa do Violão tem esse nome por seu formato original 
assemelhar-se com um violão. Tem cerca de 2km quadrados de extensão, possui uma 
passarela e a avenida do seu entorno é toda pavimentada e iluminada. Em suas águas é 
possível observar peixes, tartarugas e aves aquáticas. 
Além do formato, diversas lendas e contos populares permeiam a origem do formato da lagoa, 
trazendo ao ponto turístico status de importante também historicamente, merecendo, portanto, 
toda atenção do Poder Público quanto à sua utilização, conservação e embelezamento. 
Nesse ponto, objetivando melhor estruturar o entorno da lagoa e oferecer a moradores e 
turistas esta opção de lazer, o Município de Torres, através de sua Secretaria de Turismo 
justifica a necessidade de abrir Concorrência Pública para a concessão da exploração 
onerosa de pedalinhos e/ou demais serviços assemelhados na Lagoa do Violão. O processo 
em si tem como finalidade oferecer ao público, a prestação de serviço operacionalizado de 
cinquenta embarcações concomitantes, podendo haver alteração nos serviços prestados, 
dentro deste contexto máximo de cinquenta objetos ao mesmo tempo nas águas, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento. 
Para merecer a concessão do espaço para comercialização dos passeios por cinco anos, a 
contrapartida do licitante vencedor abrangerá a reforma do atracadouro dos pedalinhos, além 
da implantação de vinte e cinco lixeiras a serem distribuídos ao longo da margem da lagoa, 
tudo em conformidade com a lei autorizadora e com os projetos devidamente elaborados pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, que seguem acostados. 
Reitera-se que o serviço para utilização de pedalinhos, há vários anos vinha sendo utilizado 
de forma precária e fora das normas de segurança adequada. Além disso, a estrutura do 
atracadouro e mobiliário da lagoa apresenta-se sucateada, sem valorizar adequadamente o 
potencial atrativo do ponto.  
Logo, resta justificada o pedido de concessão em epígrafe. Assim, o Município oferecerá mais 
beleza e estrutura turística aos seus munícipes, oferecendo lazer e propiciando maior 
possibilidade de geração de renda à indústria local, e recepcionando com maior acolhimento o 
visitante, restando, portanto, devidamente atendido o interesse público, princípio basilar e 
norteador de todos os atos da Administração Pública. 

  
3. DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
A concessão onerosa de uso de espaço público em tela será precedida de licitação, na 
modalidade Concorrência, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e as demais normas 
pertinentes à matéria e do edital de licitação que conterá as seguintes obrigações específicas: 
3.1 Para exploração do espaço público a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a título de 
contrapartida investimentos na melhoria da infraestrutura da Lagoa do Violão, conforme 
projetos anexos, em consonância com a predisposição da lei municipal nº 5.073/2019, listados 
a seguir: 
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a) Reforma do atracadouro, conforme Anexo nº 01; 
b) Implantação de 21 lixeiras distribuídas ao longo da margem da Lagoa, conforme Conceito 
estabelecido no Anexo nº 01 - B. 
3.2 Para fins de desempate entre os concorrentes, caso seja necessário (havendo mais de um 
licitante interessado), deverá ser oferecido o lance mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 
ano de concessão, totalizando o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dentro do 
período de cinco anos a ser contratualizado. Os recursos oriundos com pagamentos da 
concessionária ao Município serão revertidos 75% ao Fundo Municipal de Turismo (COMTUR) 
e 25% ao Fundo Municipal do Meio Ambiente (COMMAM), conforme Lei Municipal nº 
5.073/2019. 
3.3 A concessionária será remunerada pela cobrança de preço público dos usuários, mediante 
exploração dos barcos tipo pedalinhos, pelo período de 60 (sessenta) meses, para tanto 
deverá implementar sistema de cobrança. A empresa também poderá comercializar 
conveniências e souvenires na sede do atracadouro. 
3.4 A concessionária deverá manter prestação de serviço operacionalizado de cinquenta 
embarcações (barcos, pedalinhos, bikeboat/baycycle, caiaque, stand-up paddle ou 
assemelhados), em perfeito estado de conservação e funcionamento, além de equipe de 
operação com pelo menos duas (02) pessoas, continuamente na Lagoa do Violão, durante o 
horário de funcionamento dos serviços que são objeto da concessão. 
3.5 A concessionária deverá disponibilizar coletes salva-vidas (número de coletes salva-vidas 
igual ao número de usuários presentes em cada trajeto), em conformidade com padrões 
mínimos especificados em normas de segurança aos usuários dos barcos tipo pedalinho.  
3.6 A concessionária arcará com total responsabilidade por eventuais acidentes que vierem a 
ocorrer durante a vigência do contrato de concessão e possuir apólice de seguro de 
Responsabilidade Civil e/ou outro que se fizer necessário, a fim de assegurar ao usuário dos 
serviços, no caso de acidentes em geral, a cobertura para os casos de sinistros e 
emergências, inclusive para incapacidade temporário ou permanente e morte.  
3.7 A exploração dos serviços em tela, pela concessionária, deverá ser adequada ao pleno 
atendimento dos usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, higiene e cortesia na prestação dos serviços. 
3.8 A concessionária deverá proceder nas suas atividades observando explicitamente a 
legislação relativa à execução de obras no entorno da Lagoa do Violão, obedecendo, 
rigorosamente, o projeto aprovado. 
3.9 A concessionária deverá proceder no funcionamento das atividades no prazo e nas 
condições estabelecidas no instrumento de outorga.  
3.10 A concessionária não poderá proceder na utilização do espaço cedido para finalidade 
diversa da aprovada, assim como não poderá transferir ou ceder os direitos havidos no tocante 
aos serviços ou atividades objeto de exploração a terceiros, ainda que parcialmente. 
3.11 A concessionária deverá manter ao menos um preposto na cidade de Torres – RS. 
3.12 A concessionará deverá se submeter, bem como prestar informações sempre que 
provocada pelo Município concedente, que procederá em inspeções e vistorias periódicas, 
principalmente no tocante às normas de segurança, saúde pública e prestação do serviço em 
geral. 
3.13 A concessionária deverá se manter adimplente e organizada quanto aos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da 
execução dos serviços que se propõe a prestar. 
3.14 A concessionária se responsabilizará pela aquisição, manutenção e cumprimento das 
condicionantes da Licença de Operação – LO, e demais licenças e alvarás previstas na Lei 
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Orgânica e Código Tributário Municipal, liberação do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros, bem 
como pelas demais autorizações que se fizerem necessárias durante a vigência da concessão 
de uso do espaço público. 

 
4. DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
A exploração do serviço previsto na Lei Municipal Nº 5.073/2019, será regulada e fiscalizada 
pelo Município de Torres, especialmente no que tange a: 
4.1 Fiscalizar a execução dos serviços; 
4.2 Prestar informações quando solicitado pela CONCESSIONÁRIA; 
4.3 Exigir da concessionária a correção na execução dos serviços com base nos preceitos da 
qualidade e presteza. 
4.4 Exigir da concessionária o cumprimento integral das cláusulas pactuadas, devendo 
notificar por escrito a concessionária quanto a irregularidades constatadas na execução do 
Contrato, solicitando providencias cabíveis e aplicando as penalidades previstas nesse projeto 
básico. 
 
5. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  
Os serviços serão prestados no ancoradouro da Lagoa do Violão, de acordo com as plantas de 
localização e situação anexas, conforme segue: 
- Todos os dias da semana nos meses de dezembro a março, nos horários das 09h às 20 
horas. 
- Terças-feiras a domingos nos meses de abril a novembro, nos horários das 10h às 17:00 
horas. 

 
6. VALORES DE REFERÊNCIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O valor estimado dos investimentos previstos para a CONCESSÃO é de R$ 35.009,97 (trinta e 
cinco mil e nove reais, com noventa e sete centavos) no que diz respeito à Reforma do 
Atracadouro (quiosque, Anexo 01-A), acrescido do custo que a empresa terá para implementar 
as lixeiras conforme conceito estabelecido no Anexo 01- B do presente Projeto Básico.  
A execução total das estruturas (quiosque e lixeiras) deverá ocorrer no prazo de noventa (90) 
dias.  
Os serviços de manutenção, limpeza, das embarcações, assim como demais acessórios, além 
do ancoradouro e da área de passeio público no entorno Lagoa serão de responsabilidade da 
concessionária. 
Todas as benfeitorias executadas pela concessionária em bem móveis ou imóveis 
pertencentes ao patrimônio público a ele se incorporarão, sem direito a futuras indenizações, 
devendo a Concessionária, quando da realização de tais intervenções, obter a aprovação 
prévia dos órgãos municipais competentes. 
Os valores inerentes à cláusula 3.2, dizem respeito ao menor lance para título de desempate 
entre os concorrentes interessados na concessão em tela. O pagamento dos valores (mínimo 
de R$ 2.000,00 anuais) deverá ocorrer até o dia 31 de março dos anos subsequentes (2022, 
2023, 2024, 2025 e 2026). 

 
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
7.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar a contratada as seguintes sanções: 

a) No caso de atraso do pagamento anual dos valores a serem dispendidos até 31 de 
março ao Município de Torres, a CONCESSIONÁRIA, fica sujeita a multa de 2% (dois por 
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cento) sobre o valor em atraso, acrescido de encargos moratórios à razão de 1% (um por 
cento) ao mês, bem como será aplicada advertência, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
b) No caso de atraso no tocante ao Cronograma de Execução das obras de infraestrutura 
e da implementação de mobiliário urbano no entorno da Lagoa, conforme previsão na 
Cláusula 6 deste Projeto Básico, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita à multa de 2% (dois 
por cento) sobre o valor TOTAL orçado como contrapartida de infraestrutura, que perfaz a 
monta de R$ 35.009,97, acrescido de encargos moratórios à razão de 1% (um por cento) 
ao mês, bem como será aplicada advertência, suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
c) Na eventualidade de aplicação de multa à CONCESSIONÁRIA, poderá ser cobrada 
diretamente da empresa, de forma amigável ou judicialmente, e ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções previstas. 
d) A recusa da adjudicatária, em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, estará 
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor da Concessão de uso, sem prejuízo das 
demais sanções previstas na Lei 8.666/93. 
e) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA deixar de prestar os serviços da concessão, ainda 
que parcialmente, em um ou mais dias, ficará sujeita a multa de 0,3% (zero virgula três por 
cento) por dia, sobre o valor total contratado, podendo o Município de Torres aplicar as 
seguintes sanções: 

I- advertência; 
II- advertência e multa, em caso de reincidência e; 
III- advertência, multa e rescisão do contrato, em caso de nova reincidência. 

f) A inexecução do contrato, previsto no Art. 87 da Lei 8.666/93, dar-se-á: 
I- com atraso superior a 30 (trinta) dias do pagamento anual ao Município de 
Torres; 
II- com atraso superior a seis meses da implementação das obras de 
infraestrutura urbana, e dos equipamentos (bancos e lixeiras) previstos como 
contrapartida; 
II- quando as ocorrências previstas na alínea “e” forem superiores a 10 (dez) 
dias, consecutivos ou não. 
 

Torres, 19 de maio de 2021. 

 

 

Fernando Nery da Rosa, 

Secretário Municipal de Turismo. 
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ANEXO Nº 01 - A - PROJETO QUIOSQUE  

BILHETERIA E EMBARQUE DOS PEDALINHOS 

 

VALOR TOTAL ORÇADO: R$ 35.009,97. 

            

O projeto será disponibilizado aos interessados, gratuitamente, na 
Diretoria de Captação de Recurso e Projetos, na Rua José Antônio Picoral, 79, 
4º andar, Bairro Centro, Torres, da seguinte forma: 

1.   Para vistas, em cópia plotada; 

2. Para aquisição, em cópia eletrônica no formato PDF, mediante 
fornecimento de Pen Drive pelo interessado; 

Observação: Os interessados em adquirir a cópia eletrônica deverão solicitá-
la antecipadamente, pelo telefone (51) 326-9150, ramal 227 ou pelo e-mail 
gerprojetos@torres.rs.gov.br ; 

3. É de responsabilidade da empresa interessada adquirir programa de 
informática atualizado capaz de ler a versão informada pelo Município de Torres. 
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ANEXO Nº 01 - B - LIXEIRAS 

 
As lixeiras soterradas deverão ser produzidas seguindo o conceito do modelo 

abaixo, que contemplará três lixeiras por localidade, totalizando sete locais ao longo da orla da 
lagoa, e, consequentemente, vinte e uma lixeiras.  

A empresa vencedora deverá produzir o Projeto Executivo das Lixeiras, que por 
sua vez, será aprovado pela Secretaria Municipal de Turismo. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 
 

a) A empresa __________________, CNPJ nº ______________, sediada na 
___________________, cidade de ________________ propõe-se a executar 
fielmente o descrito no objeto do Edital de Concorrência nº 221/2021, sendo que para 
exploração do espaço público realizará a título de contrapartida investimentos na 
melhoria da infraestrutura da Lagoa do Violão, conforme projetos anexos ao referido 
edital, em consonância com a predisposição da lei municipal nº 5.073/2019. 
  
Havendo mais de uma empresa habilitada, propõe o valor de R$ __________________ 
(mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ano de concessão, totalizando o valor 
mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dentro do período de cinco anos a ser 
contratualizado, como critério de desempate. 

 
 

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

 
 
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 
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ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
 
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.° 221/2021, e de 
conformidade com a Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, firmam o presente contrato,que 
tem por objeto a  concessão de espaço público para fins de exploração onerosa, a ser utilizada 
pelo CONCESSIONÁRIO. 
 
1. OBJETO 
CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, OBJETIVANDO A EXPLORAÇÃO DO 
SERVIÇO DE “PEDALINHOS, CAIAQUE E/OU ASSEMELHADOS NA LAGOA DO VIOLÃO, 
COM FORNECIMENTO DE COLETES SALVA-VIDAS, PESSOAL HABILITADO PARA A 
EXECUÇÃO E SEGURANÇA DO SERVIÇO, BEM COMO DA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES E DA ÁREA ONDE O SERVIÇO SERÁ PRESTADO.  
1.2 A concessionária poderá explorar o espaço aquático da Lagoa do Violão, com o máximo de 
cinquenta objetos, cuja natureza seja relativa ao entretenimento aquático dentro do conceito 
do Projeto, concomitantemente, ficando a critério da CONCESSIONÁRIA a escolha pela 
utilização de barcos, pedalinhos, bikeboat/baycycle, caiaque, stand-up paddle ou 
assemelhados, dentro dos horários previstos para o funcionamento dos serviços neste Projeto 
Básico, 
1.3 A concessionária será remunerada através da cobrança de preço público dos usuários, 
mediante exploração dos serviços prestados pelo período de sessenta (60) meses, quais 
sejam: 
- Venda de ingressos dos pedalinhos, caiaques, bikeboat/baycycle, stand-up paddle e 
assemelhados; 
-  Venda de conveniências e souvenires na base do atracadouro estruturado, que será 
revitalizado pela Empresa. 
1.4 A concessionária poderá iniciaar suas atividades em cinco (05) dias úteis após a entrega 
integral das contrapartidas inerentes à Reforma do Atracadouro e implementação das lixeiras, 
com a consequente fiscalização por parte da Municipalidade e Emissão de Autorização por 
Escrito. 

 
2 . DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
A concessão onerosa de uso de espaço público conterá as seguintes obrigações específicas: 
2.1 Para exploração do espaço público a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a título de 
contrapartida investimentos na melhoria da infraestrutura da Lagoa do Violão, em consonância 
com a predisposição da lei municipal nº 5.073/2019, listados a seguir e em conformidade com 
o Projeto Básico estipulado em Edital: 
a) Reforma do atracadouro; 
b) Implantação de 21 lixeiras distribuídas ao longo da margem da Lagoa. 
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2.2 A concessionária deverá manter prestação de serviço operacionalizado de cinquenta 
embarcações (barcos, pedalinhos, bikeboat/baycycle, caiaque, stand-up paddle ou 
assemelhados), em perfeito estado de conservação e funcionamento, além de equipe de 
operação com pelo menos duas (02) pessoas, continuamente na Lagoa do Violão, durante o 
horário de funcionamento dos serviços que são objeto da concessão. 
2.3 A concessionária deverá disponibilizar coletes salva-vidas (número de coletes salva-vidas 
igual ao número de usuários presentes em cada trajeto), em conformidade com padrões 
mínimos especificados em normas de segurança aos usuários dos barcos tipo pedalinho.  
2.4 A concessionária arcará com total responsabilidade por eventuais acidentes que vierem a 
ocorrer durante a vigência do contrato de concessão e possuir apólice de seguro de 
Responsabilidade Civil e/ou outro que se fizer necessário, a fim de assegurar ao usuário dos 
serviços, no caso de acidentes em geral, a cobertura para os casos de sinistros e 
emergências, inclusive para incapacidade temporário ou permanente e morte.  
2.5 A exploração dos serviços em tela, pela concessionária, deverá ser adequada ao pleno 
atendimento dos usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, higiene e cortesia na prestação dos serviços. 
2.6 A concessionária deverá proceder nas suas atividades observando explicitamente a 
legislação relativa à execução de obras no entorno da Lagoa do Violão, obedecendo, 
rigorosamente, o projeto aprovado. 
2.7 A concessionária deverá proceder no funcionamento das atividades no prazo e nas 
condições estabelecidas no instrumento de outorga.  
2.8 A concessionária não poderá proceder na utilização do espaço cedido para finalidade 
diversa da aprovada, assim como não poderá transferir ou ceder os direitos havidos no tocante 
aos serviços ou atividades objeto de exploração a terceiros, ainda que parcialmente. 
2.9 A concessionária deverá manter ao menos um preposto na cidade de Torres – RS. 
2.10 A concessionará deverá se submeter, bem como prestar informações sempre que 
provocada pelo Município concedente, que procederá em inspeções e vistorias periódicas, 
principalmente no tocante às normas de segurança, saúde pública e prestação do serviço em 
geral. 
2.11 A concessionária deverá se manter adimplente e organizada quanto aos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da 
execução dos serviços que se propõe a prestar. 
2.12 A concessionária se responsabilizará pela aquisição, manutenção e cumprimento das 
condicionantes da Licença de Operação – LO, e demais licenças e alvarás previstas na Lei 
Orgânica e Código Tributário Municipal, liberação do PPCI junto ao Corpo de Bombeiros, bem 
como pelas demais autorizações que se fizerem necessárias durante a vigência da concessão 
de uso do espaço público. 
2.13 Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA, a realização de manutenção e conservação dos 
equipamentos e da área onde o serviço será prestado e de outras obrigações previstas de 
forma pormenorizada no respectivo projeto básico e edital de licitação. 

 
3. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
A exploração do serviço previsto na Lei Municipal Nº 5.073/2019, será regulada e fiscalizada 
pelo Município de Torres, especialmente no que tange a: 
3.1 Fiscalizar a execução dos serviços; 
3.2 Prestar informações quando solicitado pela CONCESSIONÁRIA; 
3.3 Exigir da concessionária a correção na execução dos serviços com base nos preceitos da 
qualidade e presteza. 
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3.4 Exigir da concessionária o cumprimento integral das cláusulas pactuadas, devendo 
notificar por escrito a concessionária quanto a irregularidades constatadas na execução do 
Contrato, solicitando providencias cabíveis e aplicando as penalidades previstas no projeto 
básico. 
 
4. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  
a. Os serviços serão prestados no ancoradouro da Lagoa do Violão, de acordo com as plantas 
de localização e situação anexas, conforme segue: 
- Todos os dias da semana nos meses de dezembro a março, nos horários das 09h às 20 
horas. 
- Terças-feiras a domingos nos meses de abril a novembro, nos horários das 10h às 17:00 
horas. 

 
5. VALORES DE REFERÊNCIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

a. O valor estimado dos investimentos previstos para a CONCESSÃO é de R$ 35.009,97 
(trinta e cinco mil e nove reais, com noventa e sete centavos) no que diz respeito à 
Reforma do Atracadouro quiosque, acrescido do custo que a empresa terá para 
implementar as lixeiras conforme conceito estabelecido no Projeto Básico.  

b. A execução total das estruturas (quiosque e lixeiras) deverá ocorrer no prazo de 
noventa (90) dias.  

c. Os serviços de manutenção, limpeza, das embarcações, assim como demais 
acessórios, além do ancoradouro e da área de passeio público no entorno Lagoa serão 
de responsabilidade da concessionária. 

d. Todas as benfeitorias executadas pela concessionária em bem móveis ou imóveis 
pertencentes ao patrimônio público a ele se incorporarão, sem direito a futuras 
indenizações, devendo a Concessionária, quando da realização de tais intervenções, 
obter a aprovação prévia dos órgãos municipais competentes. 

e. O pagamento do valor (mínimo de R$ 2.000,00 anual) relativo ao desempate entre os 
concorrentes interessados na concessão em tela (caso houver), deverá ocorrer até o 
dia 31 de março dos anos subsequentes (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026). 

 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
6.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar a contratada as seguintes sanções: 

a) No caso de atraso do pagamento anual dos valores a serem dispendidos até 31 de 
março ao Município de Torres, a CONCESSIONÁRIA, fica sujeita a multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor em atraso, acrescido de encargos moratórios à razão de 1% (um por 
cento) ao mês, bem como será aplicada advertência, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
b) No caso de atraso no tocante ao Cronograma de Execução das obras de infraestrutura 
e da implementação de mobiliário urbano no entorno da Lagoa, conforme previsão na 
Cláusula 6 do Projeto Básico, a CONCESSIONÁRIA fica sujeita à multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor TOTAL orçado como contrapartida de infraestrutura, que perfaz a 
monta de R$ 35.009,97, acrescido de encargos moratórios à razão de 1% (um por cento) 
ao mês, bem como será aplicada advertência, suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
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(dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
c) Na eventualidade de aplicação de multa à CONCESSIONÁRIA, poderá ser cobrada 
diretamente da empresa, de forma amigável ou judicialmente, e ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções previstas. 
d) A recusa da adjudicatária, em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, estará 
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor da Concessão de uso, sem prejuízo das 
demais sanções previstas na Lei 8.666/93. 
e) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA deixar de prestar os serviços da concessão, ainda 
que parcialmente, em um ou mais dias, ficará sujeita a multa de 0,3% (zero vírgula três 
por cento) por dia, sobre o valor total contratado, podendo o Município de Torres aplicar 
as seguintes sanções: 

I- advertência; 
II- advertência e multa, em caso de reincidência e; 
III- advertência, multa e rescisão do contrato, em caso de nova reincidência. 

f) A inexecução do contrato, previsto no Art. 87 da Lei 8.666/93, dar-se-á: 
I- com atraso superior a 30 (trinta) dias do pagamento anual ao Município de 
Torres; 
II- com atraso superior a seis meses da implementação das obras de 
infraestrutura urbana, e dos equipamentos (bancos e lixeiras) previstos como 
contrapartida; 
II- quando as ocorrências previstas na alínea “e” forem superiores a 10 (dez) 
dias, consecutivos ou não. 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. O CONCESSIONÁRIO expressamente declara e garante, para todos os fins de direito: 

I. Possuir capacidade jurídica para celebrar e utilizar o serviço objeto deste termo; 
II. Reconhecer que o presente termo se formaliza, vinculando as partes, com a 

confirmação contratual, o que se fará mediante a assinatura do mesmo, 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 e se submete 
ao Foro da Comarca de Torres. 
7.3. E por estarem definidas as regras básicas da CONCESSÃO 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 
 

Concessionário 



 

 
 Estado do Rio Grande do Sul 

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

Secretaria Municipal da Fazenda 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


