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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO A TÍTULO GRATUITO 

 

Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer 

Processo Administrativo nº 37591/2021 

 

Permissão de uso a título gratuito, de 

banheiros públicos, localizados no Balneário 

das Tunas.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas atribuições, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que às 09h, do dia 29 do mês de novembro do ano de 

2021, na sala 34 da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, centro, se reunirá a 

Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº 047/2021, com a finalidade de receber documentos de 

habilitação, objetivando a permissão de uso de espaço público, em conformidade com a Lei n
o
 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei Orgânica do Município de Restinga Sêca, conforme 

discriminação a seguir: 

 

1.  OBJETO E PREÇO: 

 

Tabela contendo a descrição do objeto e os valores de referência 
Lote Descrição Preço R$ 

01 
Uso dos chuveiros R$ 2,00 
Uso dos sanitários R$ 1,00 

 

1.1. O presente procedimento tem por objeto a permissão de uso a título gratuito de banheiros públicos, 

localizados no Balneário das Tunas, para atendimento dos moradores, turistas e veranistas que frequentam 

o Município durante a temporada de veraneio do Balneário das Tunas, a qual terá início no dia 15 de 

dezembro de 2021 e término no dia 15 de março de 2022. 

1.2. O vencedor cobrará dos veranistas usuários dos banheiros públicos os valores unitários para uso dos 

chuveiros e dos sanitários, de acordo com os valores constantes na tabela acima. 

1.3. A exploração da permissão não gera para a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, qualquer 

compromisso relacionado com a contratação/serviços decorrente dessa permissão, reservando-se apenas 

ao direito de fiscalizar o termo. 

 

2. DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO: 

2.1. O prazo da permissão de uso será de 90 (noventa) dias, período que compreende a temporada 

2021/2022 de veraneio do Balneário das Tunas. 

 

3. DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO BALNEÁRIO DAS TUNAS: 

3.1. O período de funcionamento do Balneário é de dezembro a março. Iniciando 

no dia 15 de dezembro de 2021 e encerrando em 15 de março de 2022. 

 

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.1. DA HABILITAÇÃO: Os interessados deverão apresentar no dia da sessão pública, os 

documentos abaixo discriminados que deverão ser originais ou por cópia 

autenticada em cartório ou por servidor desta Prefeitura, que neste caso 

deverá ser autenticado até um dia antes da abertura do envelope, condição esta 

para participar da presente Licitação. 

 

4.1.1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PESSOA FÍSICA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Prova de inscrição 

no Registro Geral (cédula de Identidade); 

b) Folha Corrida Criminal de Fórum local; 
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c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Pessoa Física) emitida pela Receita Estadual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio; 

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

g) Requerimento de participação, conforme ANEXO I;  

h) Declaração de idoneidade, conforme ANEXO IV; 

i) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02, conforme modelo disponível no ANEXO II, deste edital. 

 

4.1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA: 

a) Requerimento de participação, conforme ANEXO I; 

b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02, conforme modelo disponível no ANEXO II, deste edital; 

c) Declaração de idoneidade, conforme ANEXO IV; 

d) Declaração de que a empresa não emprega servidor público, em atendimento à vedação disposta no 

Art. 9, III, Lei 8666/1993, conforme modelo disponível no ANEXO III. 

 

4.1.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 

4.1.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 

RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

4.1.2.3. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

4.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento. 

 

5 – DA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos interessados e demais 

pessoas presentes à Sessão Pública, a Comissão de Licitações, inicialmente, receberá e analisará o 

envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, para o que se sugere a seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA OU DA PESSOA FÍSICA) 

 

5.2. Havendo mais de um interessado habilitado, a escolha será feita por sorteio, a ser procedido pela 

Comissão de Licitações no dia e horário mencionado no preâmbulo.  

5.3. Havendo desistência do primeiro escolhido, serão convocados os suplentes, se houver, de acordo com 

a ordem do sorteio.  

 

6. DOS RECURSOS:  

6.1. Em todas as fases do presente procedimento, serão observadas as normas 

previstas nos artigos, incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 

8.666/93. 

 

7. DA ASSINATURA DO TERMO:  

7.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, convocará o vencedor para assinar o Termo de Permissão de uso. Caso o 

permissionário não assinar o termo no prazo fixado, decairá do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

7.2. Se dentro do prazo o convocado não assinar o termo, a Administração 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 

do termo, em igual prazo e nas mesmas condições. 

7.3. O prazo para assinatura do Termo de Permissão poderá ser prorrogado uma única vez. 

 

8.1. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

ANEXO I – Requerimento de participação 

ANEXO II - Modelo de declaração de não emprego de menor 

ANEXO III - Declaração de não emprego de servidor 

ANEXO IV - Declaração de idoneidade 

ANEXO V - Minuta do termo de permissão. 

 

9. DO FORO: 

9.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Restinga Sêca, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja. 

 

Restinga Sêca, 08 de novembro de 2021.   

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

Edital examinado e de acordo com a 

legislação vigente. 
 

 

 

 
MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 
OAB/RS – 70.896 
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ANEXO I - REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA OU DA PESSOA FÍSICA) 

 

Razão Social:  
CNPJ:  

Endereço:  
Telefone:  
E-mail:  

 

     O interessado acima qualificado requer participação na sessão de Chamamento Público nº 002/2021, 

objetivando a permissão de uso dos banheiros localizados no Balneário das Tunas, conforme tabela 

ilustrativa abaixo:  

 

 

Lote  Descrição Preço R$ 

01 
Uso dos chuveiros R$ 2,00 
Uso dos sanitários R$ 1,00 

 

OBS - O vencedor cobrará dos veranistas usuários dos banheiros os valores unitários para uso dos 

chuveiros e dos sanitários, de acordo com os valores constantes na tabela acima. 

 

 

 

 

 

 

Restinga Sêca/RS, ______ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

 

 

O interessado ....................................., inscrito no CNPJ/CPF n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

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

 

............................................ 

(Local e data) 

 

 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE SERVIDOR PÚBLICO 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

 

 

 

O interessado................................., inscrito no CNPJ/CPF n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA que não emprega servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9º, III da Lei 8.666/93. 

 

 

 

........................................... 

(Local e data) 

 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

À 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

 

 

 

O interessado................................., inscrito no CNPJ/CPF n°..................., com sede à Rua/AV. 

............................ nº ......, bairro ..........., Município de ........................, (UF), CEP ...................., 

DECLARA por meio de seu(s) representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que: 

 

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, até a presente data, 

nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV; 

   

b) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

 

c) não se encontra irregular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

 

d) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Condenações Civis no que tange a registro de 

ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

............................................ 

(Local e data) 

 

 

 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO N
o
 [...] 

 

Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer 

Processo Administrativo nº 37591/2021 

 

Termo de permissão de uso dos banheiros públicos 

localizados no Balneário das Tunas. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede à Rua Moisés Cantarelli, nº 368, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 87.490.306/0001-51, doravante 

denominado PERMITENTE, neste ato representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, 

brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e RG nº 5078300091, 

residente e domiciliado na Av. Julio de Castilhos, 259, apto 402, e [...] (qualificar), inscrito no CNPJ (ou 

CPF/MF) sob o n
o
 [...], doravante denominado PERMISSIONÁRIO, têm justo e acordado este Termo de 

Permissão, em conformidade com a Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei 

Orgânica do Município de Restinga Sêca, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR 

Tabela contendo a descrição do objeto e os valores de referência 
Lote Descrição Preço R$ 

01 
Uso dos chuveiros R$ 2,00 
Uso dos sanitários R$ 1,00 

 

1.1. O presente termo tem por objeto à permissão de uso a título gratuito, de banheiros públicos, 

localizados no Balneário das Tunas, para atendimento dos moradores, turistas e veranistas que frequentam 

o Município durante a temporada de veraneio do Balneário das Tunas, a qual terá início no dia 15 de 

dezembro de 2021 e término no dia 15 de março de 2022. 

1.2. O vencedor cobrará dos veranistas usuários dos banheiros os valores unitários para uso dos chuveiros 

e dos sanitários, de acordo com os valores constantes na tabela acima. 

1.3.  A exploração da permissão, não gera para a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, qualquer 

compromisso relacionado com a contratação/serviços decorrente dessa permissão, reservando-se apenas 

ao direito de fiscalizar o termo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO 

2.1. O presente Termo de Permissão de Uso terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura, 

período de veraneio do Balneário das Tunas;  

2.2. O presente Termo de Permissão de Uso poderá ser prorrogado, critério da Administração Municipal 

até os limites legais; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO BALNEÀRIO DAS 

TUNAS 

3.1. O período de funcionamento do balneário é de dezembro a março. Iniciando 

no dia 15 de dezembro de 2021 e encerrando em 15 de março de 2022. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 

4.1. DO PERMITENTE: 

a) Permitir o uso dos banheiros ao PERMISSIONÁRIO; e 

b) Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar o Termo de Permissão de Uso, diretamente ou 

por meio de outro Órgão delegado. 

4.2. DO PERMISSIONÁRIO:  

a) Zelar pelo bem público utilizado; 

b) Cuidar da segurança, com a finalidade de evitar vandalismo, depredação e agrupamentos de 

desocupados nos banheiros;  

c) Cuidar da natureza, oportunizando a preservação ambiental; 
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d) Evitar danos, que podem ocorrer em virtude de mau uso e falta de conservação dos banheiros, bem 

como no caso de descuidos, tais como incêndios e demais situações afins; 

Parágrafo único. A PERMISSIONÁRIA assume integralmente a responsabilidade pelos danos causados 

ao bem, exceto aqueles decorrentes do uso normal, devolvendo a área em boas condições, não obstante a 

responsabilidade civil e criminal por eventuais danos causados a ela. 

e) Arcar com todas as despesas relativas à energia elétrica e pagamento de água; 

f) Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos banheiros e área autorizada, observando a 

totalidade das exigências de ordem higiênica sanitárias, inclusive com disponibilização de lixeiras aos 

consumidores. 

g) A permissionária compromete-se a efetuar os serviços de limpeza dos banheiros localizados no 

Balneário das Tunas, efetuando a cobrança de tarifa pelo uso dos chuveiros e sanitários dos 

veranistas/usuários em conformidade com os valores descritos na tabela acima, para cada item. 

h) Fornecer todo o material de consumo, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços 

em quantidade e qualidade adequadas; 

 

4.3. Das Vedações à PERMISSIONÁRIA: 

a) Ceder, emprestar ou transferir, a qualquer título, o imóvel objeto do presente Termo de Permissão de 

Uso, bem como, permitir que terceiros o utilizem; 

b) Praticar ou permitir a prática de qualquer tipo de atividade que não se identifique com as finalidades 

expressas neste Termo de Permissão de Uso; 

c) Não será permitida a utilização gratuita de terrenos adicionais na área do camping aos permissionários; 

d) Não será admitida a subcontratação do objeto contratado; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 A fiscalização da execução contratual será efetuada pelo servidor designado pela portaria anexa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO: 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 

  E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, ............ de ............. de 2021. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

 

 

PERMISSIONÁRIA 
 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 
OAB/RS – 70.896 

TESTEMUNHAS: 
__________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
__________________________ 
Nome: 
CPF: 

 


