
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA  
SECRETARIADETURISMO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 
 

EDITAL Nº 383, DE 06 DE AGOSTO DE 2021. 
 
 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ 
nº 90.836.693/0001-40, com sede na Av. Paraguassú, nº 1.881, Centro, Capão da 
Canoa/RS, através da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Urbano, com base 
na Lei nº 484 de 21 de dezembro de 1990 e no Decreto nº 222, de07 de junho de 
2019 – TORNA PÚBLICO que promoverá o credenciamento de Empresas para 
adoção dos canteiros da Beira Mar do Município de Capão da Canoa/RS, que 
terá início dia 10 de agosto de 2021, a partir das 14hs e se estenderá até 10 de 
agosto de 2022, este período as empresas poderão se credenciar juntando os 
documentos necessários. Demais informações acerca do edital podem ser obtidas 
junto a Secretaria no 4º andar do Centro Administrativo. 
 
1 –OBJETO: Credenciamento de Empresas para adoção dos canteiros da 
Beira Mar do Município de Capão da Canoa/RS, conforme as áreas 
abaixodescritas: 
 
Aadoçãodasáreasabaixolistadas: 

 
 

1.1. Beira Mar 
 
1.1.1. Canteiro da Av. Beira Mar localizado na curva próximo a Praça do Farol; 
1.1.2. Paisagismo próximo a letreiro na beira mar, compreendido entre as Ruas 

Pindorama e Tupinambá; 
1.1.3. Paisagismo na beira mar , entre a Rua Tupinambá e Ed. Lindóia; 
1.1.4. Paisagismo na beira mar, entre a cancha de bocha e Av. Rudá; 
1.1.5. Paisagismo na beira mar, entre a Av. Rudá e a quadra de basquete; 
1.1.6. Paisagismo na beira mar, entre a quadra de basquete e a Av. Flávio 

Boianowisk; 
1.1.7. Paisagismo na beira mar, entre a Av. Flávio Boianowisk e a Praça Paul Harris; 

 
 
 

2 – DA PARTICIPAÇÃO NOCREDENCIAMENTO: 
 
2.1. Poderão participar todas as empresas e entidades associativas, fornecendo toda 
a documentação exigida neste edital, bem como realizar sua inscrição nos 
parâmetros e prazos estabelecidos. 
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3 – CONDIÇÕES PARA OCREDENCIAMENTO: 
 
ENVELOPE: 001 – DOCUMENTAÇÃO 
PREFEITURAMUNICIPALDECAPÃODACANOA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021 
 
3.1. 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; 
 
3.2. Registro comercial, no caso da empresa individual (requerimento de empresário); 

 
3.3. Certidão de Regularidade Unificada de Débitos Relativos aos Tributos Federais. 
 
3.4. Prova de Regularidade Estadual. 

 
3.5. Prova de Regularidade Municipal, do domicílio do licitante. 

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

 
3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
3.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 

 
 
ENVELOPE: 002 – PROPOSTAS 
PREFEITURAMUNICIPALDECAPÃODACANOA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021 
 
3.9. Apresentar carta de intenção, com cronograma das benfeitorias a serem 
realizadas a curto, médio e longo prazo, indicando a área pública de seu interesse, 
constante no anexo Ideste; 
 
3.10. Anexar memorial descritivo e projeto, informando o espaço pretendido e o tipo 
de melhoria que pretende implantar, qual a forma de conservação e manutenção 
adotará e contrapartida ofertada de bem de uso comum dacomunidade. 

 
3.11. Plano de Exploração Publicitária, incluindo memorial e croqui em escala 
proporcional. 
 
3.12. Carta de Credenciamento, conforme anexo II. 
 

4 –PRAZO: 

4.1. O período de vigência da adoção da área pública determinado nos termos de 
colaboração será de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado por mais 2 vezes 
por igual período ou por período inferior a critério da administração. 

 
4.2. O período para a conclusão das benfeitorias será de até 12 (doze) meses, a 
partir da assinatura do Termo de Colaboração, sendo o restante do prazo para a 
manutenção ou adequação do projeto. 
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5 – ANÁLISE DADOCUMENTAÇÃO: 
 
5.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição ao credenciamento 
será realizada pela Comissão Permanente para avaliação de projetos protocolados 
para Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, conforme portaria n° 
1740, de 13 de agosto de 2018. 
 

6 – DADIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS: 
 
6.1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital 
para habilitação, a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
divulgará os nomes dos classificados, através de fixação em mural na sede 
administrativa doMunicípio. 
 
6.2. Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões 
devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 03 (três) dias úteis 
contados do primeiro dia subsequente á data da divulgação dos classificados, 
ficando, nesse período, autorizado vistas ao processo, na Secretaria Municipal de Turismo 
e Desenvolvimento Econômico, observadas as seguintes determinações: 
 
6.3. O recurso limitar-se-á a questões dehabilitação. 
 
6.4. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento será divulgado através de publicação 
no átrio da sede administrativa do Município. 
 
6.5. Havendo mais de um interessado por objeto descrito no item I, o critério de 
desempate será uma avaliação da Comissão Permanente para avaliação deprojetos 
protocolados para STDE na qual irá avaliar melhor projeto de interesse público e 
contrapartida a seroferecida. 
 
6.6. Após finalizada a apuração dos resultados, será realizada pela Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico a concepção do Termo de Adoção e sua 
devida tramitação. 

 
 

7 – DAS RESPONSABILIDADES DOADOTANTE: 
 
7.1. Executar os serviços de recuperação e benfeitorias do patrimônio adotado, com 
verba pessoal e material próprio. 
 
7.2. Responsabilizar-se por perdas e danos que eventualmente venham a causar 
durante a execução dos serviços, ainda que decorrentes de imprudência, negligência 
ou imperícia de seus administradores ou empregados. 
 
7.3. Conservar e manter passeios internos ou cercas de proteção dos jardins, 
equipamentos de lazer e descanso, lixeiras, além de monumentos públicos quando 
existentes na áreaadotada. 
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7.4. Conservar e manter árvores, gramados, arbustos e plantas ornamentais, com o 
paisagismo devido, caso necessite fazer o replante dos mesmos. 
 
7.5. Pela conservação e manutenção, conforme estabelecidos no termo de 
colaboração e no projeto apresentado. 

 
7.6. Deverão zelar pela manutenção, conservação, recuperação e iluminaçãoda área 
que adotar, bem como a elaboração e execução dos trabalhos de arborização, com a 
adoção de sementes e mudas de árvores, conforme diretriz do departamento de meio 
ambiente e  mediante comunicação e autorização da STDE. 
 
7.7. Fica vedada a sublocação do espaço previsto para publicidade cujo éobjeto 
deste termo de colaboração. 
 
7.8. Permitir sempre que solicitado o acesso a escolas públicas e privadas para 
visitação, devendo manter um número de telefone atualizado para contato e 
agendamento, em local público evisível 

 
7.9. Permitir sempre que solicitado a acesso ao Corpo de Bombeiros, 
representantes do Município, autorizados pelos Secretários ou Prefeito, 
Ministério Público, Delegados de Polícia, Oficiais de Justiça, Brigada Militar. 

 
7.10. Manter a área protegida ambientalmente, ficando vedada a alteração do 
projeto que faz parte integrante deste edital, e nos casos que serão 
apresentados projetos constantes do presente edital ou ainda na carta de 
intenção não alteração sem anuência da Secretária de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico. 
 
7.11. Havendo algum interesse em realizar algum acréscimo no projeto já 
existente, deverá ser solicitado por escrito junto com memorial descritivo a 
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria do Meio 
Ambiente, que poderá ou nãoautorizar. 

 
7.12. Haverá um espaço junto a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico para que as empresas adotantes exponham sua marca e referente a 
adoção, nome da empresa adotante, e identificação da Prefeitura Municipal. 

 
7.13. Executar o projeto arquitetônico a ser realizado na área da mesma forma 
que está sendo apresentado e na sua íntegra, sob pena de cancelamento  
unilateral peloMunicípio. 
 
7.14. O plano de exploração publicitária deverá ser apresentado à Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico, para aprovação conforme projeto. 

 
 

8 –FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1. A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico exercerá 
permanente fiscalização nos locais adotados, bem como a manutenção da área 
pública e a fiscalização quanto à exploração publicitária. 
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8.2. Descumprimento da clausula VII resultará em notificação ao permissionário, 
após 03 (três) notificações cessará o termo de adoção.  

 
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
 
Anexo I – Localização e imagens conforme descrito no OBJETO; 
Anexo II – Modelo de Documento de Credenciamento; 
Anexo III – Exploração publicitaria junto a área adotada. 
 
 
 
 

9 – DOS BENEFÍCIOS DOADOTANTE: 
 
9.1. A entidade ou pessoa jurídica adotante ficará autorizada, após assinatura do  
TERMO DE COLABORAÇÃO, a fixar, na área adotada uma ou mais placas 
padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo 
Municipal, bem como o objetivo da adoção, respeitando o estabelecido na Lei n°  
484, de 21 de dezembro de 1990 e anexos constantes nesse edital. 

 
9.2. A entidade ou pessoa jurídica poderá realizar 02 (duas) ações de blitz, com o 
valor aproximado de 30% da contrapartida ofertada, corrigida pela PTM na data 
da ação, seguindo o Decreto nº 261, de 10 de agosto de 2012. 

Capão da Canoa, 06 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

AMAURI MAGNUS GERMANO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

    ITAMAR TROMBETTA 
Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
 
 
 

Assessoria Jurídica
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ANEXO I 

1.1. Beira Mar 
 

1.1.1. Canteiro da Av. Beira Mar localizado na curva próximo a praça do farol; 
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1.1.2. Paisagismo próximo ao letreiro na beira mar, compreendido entre as 

Ruas Pindorama e Rua tupinambá; 
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1.1.3. Paisagismo na beira mar, entre a Rua Tupinambá e Ed. Lindóia; 
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1.1.4. Paisagismo na beira mar, entre a cancha de bocha e Av. Rudá; 
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1.1.5. Paisagismo na beira mar, entre Av. Rudá e a quadra de basquete; 
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1.1.6. Paisagismo na beira mar, entre a quadra de basquete e a Av. Flávio 

Boianowisk. 
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1.1.7. Paisagismo na beira mar, entre a Av. Flavio Boianowisk e a Praça Paul 
Harris. 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021 

 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ________________, 

portador(a)da Cédula de Identidade nº __________________________________ e 

CPF sob nº __________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de CAPÃO DA CANOA, na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021, 

na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome de ________________________________________ bem 

como formular propostas, recorrer praticar todos os demaisatos inerentes aocertame. 

 , em   de   de 2021. 
 
 
 
 

Carimbo, Nome e Assinatura do Credenciante 
 

Anexar 
No caso do credenciante ser Sócio-Administrador, Diretor, ou assemelhado: 
Fotocópia do Estatuto e da Ata de Eleição/Nomeação da Diretoria, nos quais 
constem os poderes delegados. 
No caso do credenciante ser Procurador: 
Fotocópia de Procuração Pública, ambas com poderes específicos, 
acompanhada de prova dos poderes delegados. 


