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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 008/2018 PARA CREDENCIAMENTO DE 

INTERESSADOS NA EXPLORAÇÃO DE ESPORTES E ATIVIDADES NÁUTICAS DE LAZER 

MEDIANTE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 14.183/2017 

DATA DE REALIZAÇÃO: 13/12/2018   HORÁRIO: 13:00 horas 

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/01/2019                  HORÁRIO: 13:00 horas  
(Aviso de adiamento veiculado em 30/11/2018) 

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA 

TIPO: MAIOR OFERTA 

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Piúma, situada na Av. Aníbal de Souza 

Gonçalves – nº 18, 4º andar, Edifício Millar, Acaiaca – Piúma/ES 

 

1. PREÂMBULO  

 

1.1. O MUNICÍPIO DE PIÚMA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída por Decreto Municipal nº. 1.375 de 30 de Maio de 

2018, em atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Fazenda de Piúma, TORNA 
PÚBLICO, para quantos possam interessar, que se acha aberto o credenciamento de 07 (sete) 

interessados na exploração de atividades náuticas de lazer mediante permissão de uso de 

espaço público pelo município de PIÚMA, na modalidade: Embarcações a motor/reboque, 

do tipo "Banana Boat", para fins comerciais, obedecendo às disposições da Lei Municipal nº. 

944, de 13 de Agosto de 2002; que regulamenta a atividade náutica de lazer, com fins lucrativos, 

no Município de Piúma - ES, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/93, com suas alterações, bem como demais normas pertinentes e por fim, as 

exigências deste Edital. 

 

1.2. O prazo para entrega dos envelopes contendo a documentação e as propostas, encerrar-

se-á às 12:00 horas do dia 13 de dezembro de 2018, quando os mesmos deverão ser 
entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, situada na Av. Aníbal de 

Souza Gonçalves – nº 18, 4º andar, Edifício Millar, Acaiaca – Piúma/ES, ocasião em que serão 

abertos, em ato público os envelopes contendo a documentação dos licitantes. 

 

1.2. O prazo para entrega dos envelopes contendo a documentação e as propostas, encerrar-

se-á às 12:00 horas do dia 03 de janeiro de 2019, quando os mesmos deverão ser entregues 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, situada na Av. Aníbal de Souza 

Gonçalves – nº 18, 4º andar, Edifício Millar, Acaiaca – Piúma/ES, ocasião em que serão abertos, 

em ato público os envelopes contendo a documentação dos licitantes. (Aviso de adiamento 

veiculado em 30/11/2018) 

 

 1.2.1. O envelope contendo a documentação e a proposta comercial serão abertos as 
13:00 horas do dia 13 de dezembro de 2018, pelo Presidente da CPL e sua Equipe de Apoio. 

 

1.2.1. O envelope contendo a documentação e a proposta comercial serão abertos as 

13:00 horas do dia 03 de janeiro de 2019, pelo Presidente da CPL e sua Equipe de Apoio. 

(Aviso de adiamento veiculado em 30/11/2018) 
 

1.3. Depois do prazo fixado no item 1.2 não serão admitidos novos participantes, não sendo, 

portanto, recebidos novos envelopes, nem permitidas modificações ou acréscimos nos elementos 

em exame.  
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ASS.:  1.4. Os participantes deverão protocolizar, até o dia e horário e no local acima definidos, a 

proposta comercial e a documentação, em 01 (um) único envelope lacrado e rubricado, 

contendo na parte externa as seguintes informações:  

 

À PREFEITURA DE PIÚMA  
A/C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CHAMADA PÚBLICA PARA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 008/2018 

ENVELOPE - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE (NOME OU RAZÃO SOCIAL): _____________________________ 

CPF e/ou CNPJ Nº:  ______________________ 

  
1.5. A abertura dos envelopes protocolados ocorrerá na data e horário estipulados no preâmbulo 

deste edital, em sessão pública que será devidamente registrada em ata.  

 

1.6. O caderno de licitação, composto deste edital e de seus anexos, poderá ser obtido 

gratuitamente através do site: 
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao , solicitado através do 

e-mail cpl@piuma.es.gov.br e/ou ou adquirido através de meio digital (pendrive, disco gravável, 

etc.), junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Piúma, situada na Av. Aníbal de Souza Gonçalves – nº 18, 4º andar, Edifício Millar, 

Acaiaca – Piúma/ES. 

 
1.7. Poderão participar desta Chamada Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas, que 

atenderem a todas as exigências do Edital e de seus anexos, vedada a participação de pessoas 

ou empresas com impedimento legal, assim consideradas as:  

 

a) Declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 
Pública em geral;  

b) Sob processo de concordata, falência, concurso de credores, em dissolução ou 

liquidação, ou ainda as enquadradas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

2. DO OBJETO 

 
2.1. Constitui objeto deste Edital, o credenciamento de 07 (sete) interessados na exploração 

de esportes e atividades náuticas de lazer mediante permissão de uso de espaço público 

pelo município de PIÚMA, na modalidade: Embarcações a motor/reboque, do tipo "Banana 

Boat", para fins comerciais, sendo 07 (sete) áreas pré-determinadas de atuação, uma para 

cada interessado, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Anexo I 
(ESPECIFICAÇÃO DE LOTES E PONTOS DE ATUAÇÃO) deste Edital e na Lei Municipal nº. 944, de 13 de 

Agosto de 2002 que regulamenta a atividade náutica de lazer, com fins comerciais, no Município 

de Piúma. 

 

2.2. O credenciamento vigerá pelo prazo de 10 (dez) anos e a emissão de alvará de licença, de 

localização, e, funcionamento será realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças, 
conforme a Lei 879 de 20/12/2000, (Código Tributário do Município) e sua alteração lei 

2.245/2017 de 28/12/2017. 

 

 2.2.1. O credenciado terá prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar o termo de 

credenciamento, após sua emissão, na Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças e solicitar o 

alvará de funcionamento, que somente será emitido após o recolhimento do valor 
correspondente às UFMP’s correlativas à proposta apresentada.  

 

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
mailto:cpl@piuma.es.gov.br
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através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em até 05 (cinco) dias úteis, contados 

do dia útil seguinte da apresentação do termo de credenciamento pelo interessado à SEMFA. 

 

 2.2.2. Caso não seja apresentado o Termo de Credenciamento ou recolhido o valor de 
UFMP's nos prazos fixados, o interessado terá seu credenciamento cancelado e perderá o direito 

da licença e a vaga será transferida para o próximo interessado do cadastro de reserva, conforme 

a classificação do credenciamento. 

 

 2.2.3. O credenciado que for autuado por 03 (três) vezes, ou mais, por infração às 

normas da autoridade marítima ou do Município de Piúma, terá cassado o alvará de 
funcionamento e perderá o direito a vaga a que que foi credenciado, sendo esta transferida para 

o próximo conforme a classificação do credenciamento. 

 

 2.2.4. O credenciado deverá manter em seu poder o alvará de localização e 

funcionamento, para a apresentação sempre que solicitado pela autoridade fiscal, sob pena de 
serem aplicadas as penalidades previstas na legislação. 

 

2.3. A área de operação das atividades náuticas de lazer com embarcações à motor/reboque, do 

tipo "banana boat", para fins comerciais, fica circunscrita na orla marítima, conforme 
delimitação prevista no Anexo I (ESPECIFICAÇÃO DE LOTES E PONTOS DE ATUAÇÃO) deste Edital de 

Chamamento Público. 
 
 2.3.1. A utilização de áreas não previstas no Anexo I (ESPECIFICAÇÃO DE LOTES E PONTOS DE 

ATUAÇÃO), implicará na aplicação de sanção e lavratura de auto de infração. 

 

 2.3.2. A entrada e saída das operações de atividade náutica obedecerão critérios de 

segurança, sempre e em todas as ocasiões dando-se preferência aos banhistas e pedestres, 

devendo ainda obedecer os seguintes critérios: 
 

 2.3.2.1. O horário de funcionamento das atividades náuticas será das 08:00 às 

18:00 horas; 

 

 2.3.2.2. O exercício das atividades licenciadas neste credenciamento estará 
sujeito às normas previstas na Lei 944 de 13 de Agosto de 2002, em seu Capítulo III – Do 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES, sendo vedado exercer as atividades em desconformidade 

com a previsão legal, sob pena de aplicação da penalidade de advertência, sendo a 

mesma cumulativa; 

 

 2.3.2.3. A área de operação da atividade náutica, está delimitado no Anexo I 
(ESPECIFICAÇÃO DE LOTES E PONTOS DE ATUAÇÃO); 

 

 2.3.2.4. É de responsabilidade de cada credenciado providenciar e instalar os 

equipamentos necessários para a operação da atividade náutica, inclusive a colocação de 

raias, cabos flutuantes, boias, postes, placas, e demais, conforme descrito no Anexo II 
(ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS) deste Edital; 

 

 2.3.2.5. Findo o prazo do credenciamento os postes e as placas, ficarão 

definitivamente incorporados ao patrimônio do Município de Piúma, que exercerá o 

direito de retenção sobre os mesmos, sem qualquer direito de indenização ao 

credenciado. 

 
 2.3.3. Cada credenciado permissionário poderá explorar apenas uma área 

delimitada no Anexo I (ESPECIFICAÇÃO DE LOTES E PONTOS DE ATUAÇÃO) deste Edital. 
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 2.3.4. Cada credenciado poderá instalar uma tenda na dimensão máxima de 3mX3m 

(três por três) metros, totalizando 09m² (nove) metros quadrados, com altura central máxima de 

2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros). 

 
2.4. DO FUNCIONAMENTO DAS TENDAS DE APOIO ÀS ATIVIDADES: 

 

 2.4.1. Dentro das tendas será permitido:  

a) 01 mesa plástica de recepção (atendimento ao usuário), no máximo 1mX1m; 

b) 04 cadeiras plásticas; 

c) cabides para coletes salva vidas; 
d) equipamentos de comunicação; 

e) materiais de primeiros socorros; 

f) materiais de escritório e formulários para apoiar as atividades relacionadas; 

e) fixar "banner" com normas regulamentares da atividade, dicas de prevenção, 

valores, horários, e, valores da atividade; 
f) deverá manter em locais visíveis autorizações e licenças. 

 

 2.4.2. Dentro das tendas será proibido: 

 a) estocagem de combustível, ou qualquer material de fácil combustão; 

b) motor e peças de manutenção; 

c) veículos automotores, bicicletas ou embarcações; 
d) pessoas não relacionadas com a atividade; 

e) comércio de produtos alimentares ou de qualquer gênero; 

f) bebida alcoólica; 

g) fechar as laterais com lonas, plásticos ou qualquer outro material; 

h) qualquer tipo de propaganda dentro ou fora, nas paredes e tetos das tendas, 
exceto as previstas no item 2.4.1. "e". 

 

 2.4.3. Havendo necessidade de outro equipamento dentro da tenda de apoio, o 

credenciado/permissionário deverá solicitar à SEMFA, por escrito, através de protocolo 

formalizado junto ao setor de protocolos, justificando o equipamento/item que pretende manter 

sob o abrigo. 
 

2.5. DAS RAIAS E DELIMITAÇÕES DE ÁREA DAS ATIVIDADES NÁUTICAS: 

 

 2.5.1. Os credenciados deverão para o exercício da atividade, instalar raias e boias de 

demarcação, que deverão ser colocadas e retiradas diariamente, salvo mediante autorização 

expressa do órgão de marinha para manutenção das mesmas no local, e, que deverá ser 
apresentado à SEMFA/SEMOS pelos credenciados. 

 

 2.5.2. A raia de demarcação deverá ter no mínimo 50 (cinquenta) metros de comprimento 

e ser confeccionada em cabo flutuante de 12 mm (doze milímetros) e flutuador esférico na cor 

amarela ou laranja, com diâmetro de 250 mm (duzentos e cinquenta milímetro), no mínimo, com 
espaçamento de no máximo 5m (cinco metros) entre as esferas. 

 

 2.5.3. As boias de sinalização deverão ter no mínimo 420mm (quatrocentos e vinte 

milímetros) de diâmetro e 810 mm (oitocentos e dez milímetros) de altura total e ser colocadas 

no mar a uma distância de 100 m (cem metros) da linha base, no prolongamento perpendicular 

à linha d'água junto à faixa de areia, as quais deverão estar amarradas em poitas (blocos de 
concreto) por correntes ou cabos de aço apropriados. Em todos os casos acima prevalecerão as 

disposições em contrário dos órgão de marinha, se houver. 

 

2.6. DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E DE SEGURANÇA 
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 2.6.1. Para o desenvolvimento atividades náuticas de lazer com embarcações à 

motor/reboque, do tipo "banana boat", as credenciadas deverão possuir os seguintes 

equipamentos obrigatórios e de segurança: 

 
a) 01(uma) unidade, no máximo, para cada permissionária; 

b) habilitação compatível com a embarcação para toda a tripulação; 

c) coletes salva-vidas, classe III, ou superior, homologado pela autoridade 

marítima, disponível para toda a tripulação e usuários; 

d) fica expressamente vedada a utilização de moto aquática (Jet Sky) para a 

condução do equipamento tipo Banana Boat. 
e) fica expressamente autorizada a utilização de moto aquática (Jet Sky) única e 

exclusivamente para os serviços de apoio e resgate dos usuários e tripulação. 

 

 2.6.2. As credenciadas deverão manter permanentemente na água, enquanto estiverem 

exercendo a atividade, uma embarcação de apoio, com protetor de hélice, munida de rádio 
comunicador guarnecida por pessoa habilitada, devidamente inspecionada pela Capitania dos 

Portos, para pronto emprego no resgate dos utilizadores dos equipamentos. 

 

  2.6.2.1. Será admitida uma única embarcação de apoio para atender um grupo 

de até 04 (quatro) credenciados, desde que apresentem acordo firmado entre si, e, previamente 

aprovado pela SEMFA/SEMOS. 
 

2.7. Fica desde já esclarecido que cada empresa terá o direito de habilitar autorização para 

apenas um alvará de localização e funcionamento, ressalvados os casos de vagas remanescentes 

sem que tenham se credenciados outros interessados para formação de cadastro de reserva. 

 
 2.7.1. Independentemente de quaisquer disposições em contrário, os credenciados 

concordam com o pagamento de todas as taxas, tributos e emolumentos municipais, 

exigidos pela SEMFA, inclusive aqueles que futuramente julgarem-se devidos. 

 

  2.7.1.1. Os valores correspondentes à proposta, serão convertidos em UFMP´s, e 

serão anualmente devidos segundo calendário a ser regulamentado através de Decreto 
Municipal. 

 

2.8. As credenciadas deverão providenciar junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) as 

licenças necessárias para a exploração da atividade; bem como, aprovar junto a Capitania dos 

Portos do Espírito Santo a sinalização e instalação das boias. 

 
 2.8.1. Havendo divergências entre as normas daqueles órgãos e a previsão editalícia, 

prevalecerão as normas dos órgãos supramencionados, exceto as que tratarem dos pagamentos 

devidos ao Município, aqui estabelecidos como cláusulas pétreas. 

 

3. DAS INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES 

 

3.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar informações ou esclarecimentos em 

relação à presente Chamada Pública, ou ainda impugná-la, desde que o faça com antecedência 

de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto 

no artigo 41 parágrafo 2º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Sendo que tal 

impugnação deverá ser protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piúma 
cujo endereço consta no preâmbulo deste. 
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ASS.:  3.2. Os Pedidos de Informações e/ou Esclarecimentos relativos a Chamada Pública, deverão ser 

encaminhados, Comissão Permanente de Licitações, das 9:00 às 17:00 h, por escrito, ou através 

do email: cpl@piuma.es.gov.br.  

 

3.3. A autoridade competente deverá decidir sobre a impugnação, no prazo legal, antes da 
abertura do certame. 

 

3.4. Não sendo solicitados esclarecimentos e/ou informações no prazo estabelecido acima, 

presumir-se-ão os elementos do Edital e suas partes integrantes, suficientemente claros e 

precisos para a participação dos interessados. 

 
3.5. Todas as manifestações, seja, pedidos de informação, esclarecimento ou impugnação 

deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas da apresentação de CPF e RG, em se tratando 

de pessoa física. 

 

 3.5.1. Em se tratando de pessoa jurídica, deverá ser apresentado Ato Constitutivo (por 
documento original, cópias autenticadas ou cópia simples para serem autenticadas por servidor 

do Setor de Licitações antes do protocolo da referida impugnação), e que neste caso, deverá 

comprovar a representatividade postulatória em nome da pessoa jurídica. 

 

3.6. Caso a impugnação seja assinada por procurador, deverá anexar o Instrumento de 

Procuração que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de 
representação da impugnante. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1. DA HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA:  
 

a) 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;  

b) Registro comercial, no caso de firma individual;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades CIVIS, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

e) Certidão negativa de débito junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal;  

f) Certificado de regularização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

g) Certidão negativa de débito (CND) fornecida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS);  

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal;  

i) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida 

pelo distribuidor da comarca sede do proponente, com data de emissão igual ou 

inferior a 90 (noventa) dias.  
j) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo 

com a Lei Federal nº 12.440/2011.  

k) Declaração de que não é inidônea ou impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública em geral. 

l) Cópia da cédula de identidade e CPF do representante legal; 
m) Procuração, lavrada em cartório de notas, do(s) representante(s) da empresa 

que firmará(ão) o contrato - (necessário somente se a indicação do representante 

não estiver prevista no contrato social da empresa e/ou suas alterações); 
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ASS.:  n) Declaração de que não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do artigo 7º da C.R.F.B. 

 

4.2. DA HABILITAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA:  

 
a) Cédula de Identidade ou quaisquer dos documentos previstos no art. 1º da Lei 

Federal nº 12.037/2009;  

b) Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF);  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional por meio da CND de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Piúma e do domicílio da 
Pessoa Física, em sendo o caso;  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo e 

do Estado do domicílio da Pessoa Física, em sendo o caso; 

f) Declaração de que não é inidônea ou impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública em geral; 
g) Certidão de estado civil, se casado, separado ou divorciado for; 

h) Cópia de comprovante de endereço; 

i) Declaração de que não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do artigo 7º da C.R.F.B. 

 

4.3. DA REPRESENTAÇÃO NA SESSÃO DE CHAMADA PÚBLICA: 
 

 4.3.1. Considerar-se-á como representante credenciado do interessado pessoa capaz 

designada, mediante carta credencial, modelo constante no Anexo III,  ou procuração com firma 

reconhecida em cartório, para manifestar-se e atuar em seu nome durante a reunião de abertura 

dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.  
 

 4.3.2. Para representar na sessão a pessoa física ou jurídica interessada, o representante 

ou procurador deverá apresentar no envelope cópia autenticada do seu documento de 

identificação civil (RG, carteira de registro profissional, etc.).  

 

4.4. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente, ou ainda, autenticada por 

servidor da Administração, ou em publicação de órgão da imprensa oficial. 

 

 4.4.1. A autenticação de documentos poderá ser feita por servidor da Administração, 

membro do setor de licitações ou pela CPL - Comissão Permanente de Licitação, desde que seja 

apresentada cópia simples acompanhada do original. Os interessados deverão comparecer com a 
antecedência necessária considerando a quantidade de documentos a serem autenticados e o 

tempo necessário para isto, a fim de cumprir o horário determinado no subitem 1.2. 

 

  4.4.1.1. Fica vedada a apresentação para autenticação pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitações no prazo de 30 (trinta) minutos antes da abertura dos 
envelopes. Exceto nos casos em que o ato não prejudique os trabalhos e atos dos membros da 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

 4.4.2. As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 

constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 06 

(seis) meses, a partir de sua expedição. 
 

 4.4.3. Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela Comissão 

Especial. 
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ASS.:   4.4.4. Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz 

e com CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ 

da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa. 
 

 4.4.5. O credenciado poderá ser inabilitado se deixar de apresentar quaisquer 

documentos exigidos no envelope documentação ou apresentá-los com irregularidades, em 

desacordo com o estabelecimento neste Credenciamento, não se admitindo complementação 

posterior. Excetuando-se os casos em que a CPL - Comissão Permanente de Licitação puder 

suprir a irregularidade mediante simples diligência, que não prejudique a celeridade, 
economicidade e transparência deste procedimento de Chamada Pública. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

5.1. Para as embarcações à motor, do tipo "Banana Boat", deverá apresentar: 
 

I - Documentos de propriedade da embarcação e equipamentos em nomes do interessado 

permissionário, empresa ou em nome dos sócios ou ainda do titular no caso de 

empresário individual; 

II - Título de Inscrição de Embarcação - TIE ou Boletim de Inscrição de Embarcação 

Miúda - BEM registrada no Órgão competente; 
III - Bilhete de Seguro Obrigatório vigente das embarcações, inclusive de danos pessoais 

causados por embarcações; 

IV - Habilitação do condutor que irá operar a embarcação; caso a habilitação não seja de 

pessoa constante no quadro societário da empresa deverá haver a comprovação do 

vínculo seja por carteira profissional ou contrato de prestação de serviços, até a data da 
entrega das propostas, conforme o caso; 

V - Fotografia datada da embarcação, com classificação, inscrição do nome e número 

registrado, conforme estabelecido pela Diretoria dos Portos e Costas do Ministério da 

Marinha (DPC) para indicação visual, conforme o caso; 

VI - Documento que ateste a vistoria realizada pela Marinha na embarcação e nos 

equipamentos a serem utilizados, assim como documentos comprobatório de aprovação 
da operação fornecido pela Diretoria dos Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC), 

conforme o caso; 

VII - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-simile ou e-mail, assim 

como não serão aceitos protocolos de documentos e cópias sem autenticação, salvo se os 

originais forem apresentados a Comissão Especial, desde que as empresa compareçam 

com antecedência necessária considerando a quantidade de documentos a serem 
autenticados e o tempo necessário para isto, a fim de cumprir o horário determinado no 

subitem 1.2. 

 

6. DA PROPOSTA 

 
6.1. A proposta comercial seguirá o modelo do Anexo IV, e deverá: 

 

I - Ser apresentada em forma impressa, devidamente datada e assinada pelo(s) interessado(s) e 

rubricada em todas as suas laudas, em que não houver assinatura. 

II - Em caso de pessoa jurídica, ser apresentada em papel timbrado da empresa interessada no 

credenciamento, conter sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas assinaturas e rubricas 
de seu(s) representante(s) legal(is), detalhando: 

a) A razão social da empresa; 

b) O(s) nome(s) e qualificação(ões) do(s) seu(s) representante(s) legal(is); 
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ASS.:  6.2. As propostas deverão apresentar os valores segundo a tabela abaixo, meramente 

exemplificativa, considerando o valor da UFMP em 2018 como sendo R$ 3,27 (três reais e vinte e 

sete centavos) segundo Decreto 1.151 datado de 23 de Outubro de 2017: 

 

 6.2.1. Os interessados poderão apresentar propostas para todos os pontos, podendo 
todavia sagrar-se vencedores apenas de 01 (um) único ponto, caso apresente a maior proposta. 

 

 6.2.2. O valor mínimo de proposta, para qualquer ponto, será de 900 (novecentas) 

UFMP´s, equivalente à R$ 2.943,00 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais) anuais. 

 

Proposta Comercial (EXEMPLOS) 
 

Ponto 01 – “Quiosque da Loura” Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor 900 R$ 2.943,00 

 

Ponto 02 – “Entre o Quiosque 

Polonini e a Pousada Polonini” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor 1.000 R$ 3.270,00 

 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO 

 

7.1. Será declarado vencedor o Proponente que apresentar a maior proposta para um único 

ponto de atuação, de forma a atender as especificações contidas no edital e a finalidade pública. 

 

 7.1.1. Observando o disposto na Lei Municipal nº. 944, de 13 de Agosto de 2002, não 
será permitida a exploração de mais de um ponto de atividade náutica por empresa aonde cada 

empresa somente terá autorização para um alvará de localização e funcionamento, aonde, a 

empresa interessada poderá concorrer a todos os lotes com propostas distintas e variáveis, 

podendo sagrar-se vencedora em apenas 01 (um) destes. 

 

 7.1.2. Ocorrendo a hipótese de o mesmo proponente ser vencedor em mais de uma 
proposta para lotes/pontos distintos, não poderá escolher entre estas, sendo decidido por 

sorteio, a ser realizado imediatamente durante a reunião. 

 

7.2. Se houver empate na proposta de preços será realizado sorteio. 

 

7.3. Serão desclassificadas as propostas formuladas em desacordo com o exigido neste edital.  
 

7.4. Serão avaliadas para fins de classificação da proposta as frações de até 02 (duas) casas 

decimais de UFMP’s.  

 

7.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas nesta Chamada Pública (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), o(s) proponentes(s) será(ão) declarado(s) preliminarmente vencedor(es).  

 

7.6. Após a declaração preliminar dos vencedores, a CPL formulará a Ata da Sessão, onde, após 

transcorrido o prazo de recursos, sem que haja manifestação dos interessados, será homologado 

o procedimento, e expedidos os termos de credenciamento, após o encerramento do prazo 

recursal.  
 

 7.6.1. A CPL deverá manter registro das demais licitantes, na hipótese da vencedora não 

cumprir os prazos de formalização do credenciamento, não aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo e condições estabelecidos, ou vir a ser punido com descredenciamento pela 
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ASS.:  ocorrência de 03 (três) ou mais infrações, convocando os reservistas, na ordem de classificação, 

para que, querendo, assumam o encargo nas mesmas condições da proposta vencedora. 

 

7.7. No caso de desistência da proposta classificada em primeiro lugar para o ponto de atuação, 

ou ainda, desclassificada por não atender as especificações do edital, será automaticamente 
avaliada a segunda melhor proposta, e assim sucessivamente se for o caso. 

 

 7.7.1. Não havendo mais propostas válidas, e não preenchidas todas as vagas, será 

realizada publicação de nova Chamada Pública, apenas para as áreas ainda disponíveis. 

 

7.8. A presente Chamada Pública não implica em obrigatoriedade de cessão de uso ou de aceite 
de quaisquer das propostas apresentadas, ocorrendo as mesmas de forma precária, podendo ser 

descredenciados à qualquer tempo, justificadamente. 

 

7.9 Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas 

desclassificadas nos termos do artigo 48, parágrafo terceiro, da lei Federal nº 8.666/93, a 
Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu critério e devidamente fundamentada, fixar 

aos concorrentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas que levaram a inabilitação ou desclassificação. 

 

8. DO PRAZO 

 
8.1. O contrato de cessão terá vigência de 10 (dez) anos, contada a partir da entrega do alvará 

de licença, localização e funcionamento pela SEMFA, podendo ser renovado por igual período ou 

fração, por conveniência da administração. 

 

8.2. Assiste ao Cessionário o direito de rescindir livremente a cessão de uso, mesmo antes do 
término de sua vigência, sem que assista ao Cedente direito a percepção de qualquer multa ou 

cominação pelo não cumprimento do prazo contratual, exceto os valores que já houver pago à 

título de taxas, emolumentos, tributos ou tarifas municipais, cumprindo ao primeiro, comunicar 

ao segundo o interesse por eventual rescisão do Contrato, com antecedência de até 30 (trinta) 

dias. 

 

9. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE ANUAL 

 

9.1. O pagamento será em moeda corrente nacional, por meio de Documento de Arrecadação 

Municipal - DAM.  

 

9.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei Federal 

8.666/93. 

 

9.3. Os valores serão devidos imediatamente após o processo de Chamada Pública para 

credenciamento, para fins de início das atividades, e reajustados anualmente pela variação do 
índice da UFMP’s. E, a partir do ano de 2019, a data para o recolhimento dos valores seguirá o 

calendário a ser definido em Decreto Municipal regulamentando a atividade. 

 

10. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

10.1. A classificada em primeiro lugar de cada lote/ponto será convocada para, assinar o Termo, 
devendo comparecer no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 
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ASS.:  10.2. O Termo deverá ser assinado por representante legal, procurador, diretor ou sócio do 

CREDENCIADO, devidamente acompanhado, respectivamente, de procuração ou contrato social 

e cédula de identidade. 

 

10.3. O prazo para assinatura do Termo poderá ser prorrogado uma única vez, por ambas as 
partes, e por até 03 (cinco) dias corridos, desde que solicitado por escrito pelo CREDENCIADO, 

durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, e por esta última 

desde que devidamente justificado. 

 

10.4. Na hipótese de não atendimento à convocação, para assinatura do Termo ou havendo 

recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder ao 
chamamento das demais concorrentes, observada a ordem de classificação das propostas e 

desde que o fornecimento seja feito nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive 

quanto aos preços atualizados monetariamente. 

 

10.5. O(s) vencedor(es) deverá(ão), em até 60 (sessenta) dias corridos da entrega do termo de 
credenciamento, apresentar a autorização expedida pela Secretaria de Patrimônio da União - 

SPU para permissão da exploração de atividades náuticas de lazer objeto deste credenciamento, 

para a atividade, na orla da praia, conforme prescreve o art. 22 da Lei Federal 9.636/1998, 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 3725/2001, sob pena de não poder exercer a atividade 

até a apresentação do referido documento. 

 
 10.5.1. O prazo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante justificativa. 

 

 10.5.2. Em caso de não comprovação de autorização pela Secretaria de Patrimônio da 

União – SPU, o CREDENCIADO estará sujeito ao descredenciamento, e perda do direito de 

cessão precária de uso. 
 

11. DA VALIDADE DO CONTRATO E DE SUA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. O prazo de vigência do contrato de credenciamento firmado entre as partes, será a partir 

de sua assinatura, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual período ou fração, por 

conveniência e interesse da administração, desde que mantidas as condições desta Chamada 
Pública. 

 

11.2. A Fiscalização dos termos desta Chamada Pública será de incumbência conjunta das 

Secretarias Municipais de Administração; Obras e Serviços, bem como; Fazenda e Finanças. 

 

11.3. Todos os documentos e/ou correspondências entre a Prefeitura e os CREDENCIADOS 
serão trocados (as) por meio de expediente protocolado.  

 

11.4. O acompanhamento das atividades pela Prefeitura não desobriga os CREDENCIADOS da 

responsabilidade que lhe cabe pela perfeita execução dos serviços, em observância as 

Especificações e as Normas Técnicas vigentes. 
 

11.5. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade dos CREDENCIADOS, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades decorrentes de seus atos.  

  

11.6. A fiscalização do contrato e das atividades objeto do mesmo terão o escopo de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, designado(s) 

para esta finalidade, observando-se o exato cumprimento de todas as condições decorrentes da 

execução do objeto, anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
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ASS.:  com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

observadas, como prevê o § 1 º do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.  

 

11.7. Em caso de não conformidade, o CREDENCIADO será notificado, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93, no que 
couber.  

 

11.6. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto contratado deverão 

ser prontamente atendidas pelo CREDENCIADO.  

 

11.7. O gestor do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: 
 

a) Solicitar ao CREDENCIADO todas as providências necessárias à perfeita execução do objeto 

contratado;  

b) Comunicar à Administração o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 

necessários ao seu correto cumprimento;  
c) Solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula contratual;  

d) Atestar a conformidade das normas de segurança da atividade, bem como das demais 

previstas nesta Chamada Pública e encaminhá-las à unidade competente;  

e) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.  

 

12. DA TRANSFERÊNCIA E SUBEMPREITADA 

 

12.1. As credenciadas não poderão subcontratar em sua totalidade ou em parte, ceder ou 

transferir o presente objeto do Contrato, salvo motivo justificado, previamente requerido à 

Administração e sujeito à aprovação.  

 
12.2. Toda e qualquer subcontratação parcial, deverá ser previamente submetida à apreciação 

da Prefeitura, que dará ou não, a sua anuência expressa.  

 

12.3. Caso a Administração concorde com a subcontratação, será emitida respectiva Carta de 

Anuência, permanecendo a CREDENCIADA como única responsável perante a Prefeitura. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

13.1. São obrigações do CREDENCIADO: 

 

a)  pagar os tributos, taxas, impostos ou emolumentos que lhes forem exigidos; 

b)  utilizar-se somente da área que lhe for destinada; 
c) restituir a área, diariamente, livre de embaraços e objetos que dificultem ações de limpeza 

e/ou demais utilizações de interesse da administração; 

d) levar imediatamente ao conhecimento da Administração o surgimento de qualquer dano à 

terceiros, ao meio ambiente ou ao patrimônio público decorrentes do exercício de suas 

atividades; 
 

13.2. São obrigações da Administração:  

 

a) entregar ao CREDENCIADO a área livre de embaraços para que exerça o objeto do contrato; 

b) providenciar a confecção em tempo hábil de toda a documentação que lhe couber para 

entrega ao CREDENCIADO. 
 

14. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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ASS.:  14.1. Aqueles que incorrerem nas faltas referidas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e 

gravidade da falta, assegurados à ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos 

artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-
la.  

 

14.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Termo de 

Credenciamento ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Piúma. 

 

14.3. Quando o convocado não assinar o Termo de Credenciamento no prazo e condições 
estabelecidos, convocar-se-ão os credenciados remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, 

quanto aos valores atualizados de conformidade com o ato convocatório.  

 

14.4. O CREDENCIADO após a assinatura do Termo de Credenciamento deverá comparecer a 
SEMFA, para atender o determinado no item 2. e subitens, sob pena de descredenciamento e 

perda do direito da licença e a vaga ser transferida para o próximo, conforme a classificação do 

credenciamento.  

 

14.3. Os CREDENCIADOS ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93.  
 

14.4. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 

 

14.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos aos CREDENCIADOS o 

contraditório e a ampla defesa. 
 

15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

15.1. O proponente poderá interpor recurso, por escrito, contra o resultado preliminar deste 

Edital, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do ato. O recurso deverá ser interposto, 

identificando o assunto e o número da proposta, devendo ser protocolizado no setor de 
protocolos da Prefeitura Municipal de Piúma, e endereçado à Comissão Permanente de 

Licitações. 

 

15.2. Os Recursos deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas da apresentação de CPF e 

RG, em se tratando de pessoa física. 

 
15.3. Em se tratando de pessoa jurídica, deverá ser apresentado Ato Constitutivo (por 

documento original, cópias autenticadas ou cópia simples para serem autenticadas por servidor 

do Departamento de Licitações antes do protocolo da referida impugnação), e que neste caso, 

deverá comprovar a representatividade postulatória em nome da pessoa jurídica. 

 
 15.3.1. Caso o Recurso seja assinado por procurador, deverá anexar o Instrumento de 

Procuração, com firma reconhecida por autenticidade em cartório de ofício de registro de notas, 

comprovando que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 

impugnante. 

 

15.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

16 – DA PUBLICIDADE E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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ASS.:  16.1. O resultado desta Chamada Pública, bem como, esclarecimentos, e julgamento de 

impugnações e/ou Recursos serão publicados no Portal da Transparência do Município de 

Piúma (http://controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao), na imprensa 

oficial e no saguão desta Prefeitura. 

 
 

Piúma/ES, 27 de Novembro de 2018. 

 

 

_________________________________ 

Caio de Carvalho Borges 
Presidente da CPL 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018 

 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EXPLORAÇÃO COMERCIAL  

DE ATIVIDADES NÁUTICAS DO TIPO “BANANA BOAT” 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES/PONTOS DE ATUAÇÃO 

 

PONTO 

(LOTE) 

LOCALIZAÇÃO 

01 QUIOSQUE DA LOURA 

02 ENTRE O QUIOSQUE POLONINI E A POUSADA POLONINI 

03 ENTRE OS QUIOSQUES 21 E 22 

04 ENTRE OS QUIOSQUES 25 E 26 

05 ENTRE OS QUIOSQUES 30 E 31 

06 ENTRE OS QUIOSQUES 36 E 37 

07 ENTRE OS QUIOSQUES 40 E 41 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018 

 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EXPLORAÇÃO COMERCIAL  

DE ATIVIDADES NÁUTICAS DO TIPO “BANANA BOAT” 
 

 

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

 

 PARA O DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES NÁUTICAS DE LAZER COM 
EMBARCAÇÕES À MOTOR/REBOQUE, DO TIPO "BANANA BOAT", AS CREDENCIADAS 

DEVERÃO POSSUIR OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E DE SEGURANÇA: 

 

  Raia de demarcação: deverá ter no mínimo 50 (cinquenta) metros de comprimento e 

ser confeccionada em cabo flutuante de 12 mm (doze milímetros) e flutuador esférico na cor 
amarela ou laranja, com diâmetro de 250 mm (duzentos e cinquenta milímetro), no mínimo, com 

espaçamento de no máximo 5m (cinco metros) entre as esferas; 

 

  Boias de sinalização: deverão ter no mínimo 420mm (quatrocentos e vinte milímetros) 

de diâmetro e 810 mm (oitocentos e dez milímetros) de altura total e ser colocadas no mar a uma 

distância de 100 m (cem metros) da linha base, no prolongamento perpendicular à linha d'água 
junto à faixa de areia, as quais deverão estar amarradas em poitas (blocos de concreto) por 

correntes ou cabos de aço apropriados; 

 

  Habilitação: compatível com a embarcação para toda a tripulação; 

 
  Coletes salva-vidas: classe III, ou superior, homologado pela autoridade marítima, 

disponível para toda a tripulação e usuários; 

 

  Embarcação de apoio: com protetor de hélice, munida de rádio comunicador 

guarnecida por pessoa habilitada, devidamente inspecionada pela Capitania dos Portos, para 

pronto emprego no resgate dos utilizadores dos equipamentos. 
 

  Licenciamento junto à SPU e da Capitania dos Portos: para todas as atividades 

necessárias à exploração do serviço; 

 

 OBSERVAÇÃO: Havendo divergências entre as normas daqueles órgãos e a previsão 

editalícia, prevalecerão sempre as normas dos órgãos supramencionados. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018 

 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EXPLORAÇÃO COMERCIAL  

DE ATIVIDADES NÁUTICAS DO TIPO “BANANA BOAT” 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Nº  005/2017       

  

VALIDADE DESTE TERMO 

Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 

- Processo Seletivo para Concessão de Espaço Público 

- Válido por 12 meses 

 

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 

SEMFA – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 

Rua Anibal de Souza Gonçalves, nº 18, Ed. MIllar, Acaiaca, 

Piúma, ES – tel. (28) 3520-1833 

2 – DO OBJETO 

Credenciamento de pessoa física / pessoa jurídica de esportes náuticos para a Exploração 

de Atividades Náuticas de Lazer no Balneário do Município de Piúma, ES, para o período 
de 10 (dez) anos, com finalidades lucrativas, executado por embarcações à 

motor/reboque tipo “banana boat”, e afins, observando a Lei Municipal nº 944/2002 que 

disciplina a atividade náutica no Município de Piúma. 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

Considerando a necessidade em se cumprir o que determina a Lei Municipal de nº 
944/2002. Considerando a preocupação desta administração em ser cumprida a Lei, 

independente de interesses pessoais; preocupando-se sempre em dar condições e 

igualdade de trabalho a todos sempre dentro da legalidade. 

4 – DA DOATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O procedimento não gera custos aos cofres públicos. 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

5.1. O exercício das atividades náuticas com finalidades lucrativas, executado por 

embarcação tipo “banana boat”, dar-se-á através de permissão de uso, a título precário, 

oneroso, pessoal e intransferível, por processo seletivo, seguindo os tramites licitatórios  

(Lei 944/2002), podendo ser revogada a qualquer tempo sempre que o interesse público 

assim o exigir. 
5.2 A permissão de cada ponto será dividido por item, sendo o vencedor aquele que 

oferecer o maior lance pelo ponto. Tendo o lance inicial mínimo de 900 UFMP = 

R$ 2.943,00 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais), conforme determina a Lei 

1.320/2007. 

 

Fica determinado os pontos da raia conforme localização no quadro abaixo: 
Distribuídos de acordo com o Anexo Único da Lei944/2002. 

PONTO LOCALIZAÇÃO DA RAIA 

Nº 01 Quiosque da Loira 

Nº 02 Entre o quiosque Polonini e a Pousada Polonini 

Nº 03 Entre os quiosques 21 e 22 

Nº 04 Entre os quiosques 25 e 26 
Nº 05 Entre os quiosques 30 e 31 
Nº 06 Entre os quiosques 36 e 37 
Nº 07 Entre os quiosques 40 e 41 
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5.3. No processo seletivo não será permitida a participação de empresas que mantenham, 

entre si, vínculos de interdependência econômica, configurada quando:  
I- Uma das empresas por si, seus sócios, cônjuges ou filhos destes, titular de parte do 

capital de outra empresa; 

II- Uma mesma pessoa exercer simultaneamente em duas ou mais empresas, funções de 

direito ou gerência, qualquer que seja o título ou denominação que se dê ao cago. 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A realização dos serviços será na orla do município de Piúma, ES, conforme pontos 

demarcados no anexo único deste edital. 

 

7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de concessão será de 10 (dez) anos contados da data da emissão do Termo De 

Permissão com o vencedor, do qual constarão, obrigatoriamente, cláusulas que 
determinem: 

I- A data do início das atividades; 

II- O ponto ou trecho permitido para as atividades; 

III- O prazo de duração de 10 (dez) anos; 

IV- A fiel observância da lei 944/2002 dos seus regulamentos dela decorrentes e da 
legislação pertinente.  

O prazo de duração poderá ser renovado por igual período, desde que o permissionário 

haja desempenhado satisfatoriamente suas obrigações contratuais e regulamentares. 

8 – DA GARANTIA 

Caso a fiscalização encontre permissionários que não estejam cumprindo com a 

determinação, deverá ser emitida notificação de advertência para a primeira ocorrência e, 
persistindo a prática a cassação da permissão e apreensão dos equipamentos pelo tempo 

que perdurar o período “temporada” (verão, carnaval, feriados prolongados), findo o qual 

poderão ser devolvidas ao permissionário. 

9 – DA VIGÊNCIA 

10 (dez) anos 

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Fica responsável pelo acompanhamento e verificação dos termos o chefe do setor de 

fiscalização. 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 

Lance inicial por ponto de 900 UFMP = R$ 2.943,00 (dois mil, novecentos e quarenta e 

três reais). 

12 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Não é o caso 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Os permissionários deverão, obrigatoriamente manter para cada passageiro um 

colete salva vidas, devendo assinar, ainda, um termo de responsabilidade que será 
disponibilizado pela Administração. 

13.2. Ao participar deste certame, sendo pessoa jurídica ou pessoa física, declarada 

vencedora, estes estão cientes de todas as responsabilidades para execução dos trabalhos. 

Ficando o município de Piúma/ES, isento de qualquer responsabilidade. 

13.3. Os serviços prestados deverão ser desempenhados com qualidade no prazo e local 

indicados pela administração. 
13.4. A contratada deverá prontamente atender a quaisquer exigências da administração, 

inerentes ao objeto do presente pregão. 

13.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados ou prepostos durante a execução dos serviços e objeto licitado 

13.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
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procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 

decorrente; 

13.7. Fica o permissionário obrigado a fornecer qualquer material e/ou equipamento de 

segurança que estiver omisso neste edital, imprescindíveis para a perfeita execução. 

13.8. Responsabilizar-se com as despesas de encargos fiscais, sociais e trabalhistas, 
taxas, impostos, seguros, licenças, e outros custos relacionados aos serviços prestados. 

13.9. Manter durante toda a execução da permissão, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

13.10. A permissionária responderá por quaisquer acidentes de trabalho no fornecimento, 

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 
caso fortuito ou de força maior, de qualquer causa 

13.11. A permissionária deve garantir a segurança de banhistas e usuários, a circulação 

de embarcações e a conservação e qualificação do meio ambiente. 

13.12. A embarcação deverá estar equipada com rádio UVHF, ligado permanentemente no 

canal 16. 
13.13. A velocidade máxima permitida para a embarcação será de 5 (cinco) nós nas 

entradas e saídas das raias de acesso. 

13.14. As boias de sinalização não podem ficar localizadas nas raias de acesso. 

13.15. A navegação somente dar-se-á, no período compreendido entre as 08:00 e as 18:00 

horas. 

13.16. Nenhuma embarcação poderá transportar passageiros para a Ilha Dos Cabritos ou 
circundá-la. 

13.17. As embarcações poderão trafegar somente a 200m (duzentos metros) da praia, em 

trechos aonde não haja banhistas. 

13.18. O veículo transportador da embarcação somente ficará estacionado na praia pelo 

período necessário à colocação e à retirada da embarcação. 

13.19. As raias serão sinalizadas de um lado e do outro. 
13.20. Fica proibida a operação de quaisquer outras embarcações junto às raias 

destinadas às embarcações tipo “banana boat”. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da permissionária, através do 

setor de fiscalização designado. 

15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras 

em caso de risco iminente como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

16 – DO PAGAMENTO 

Será através de Documento De Arrecadação Municipal – DAM, emitido pelo Grupo De 

Fiscalização Tributária. 

17 – Do SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Não é o caso 

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 

(  X  ) – Pregão Presencial 

(      ) – Pregão Eletrônico 

(      ) – Pregão com SRP 

(      ) – Dispensa 

19 – HABILITAÇÃO 

Além dos documentos exigíveis pela legislação pertinente, o interessado deverá apresentar, 
no ato de inscrição ao processo seletivo: 

I- relação especificação e prova de propriedade da embarcação a ser utilizada; 
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ASS.:  II- inventário, com descrição pormenorizada das instalações e do aparelhamento técnico 

disponível para a execução das atividades, inclusive garagens e oficinas; 

III- comprovante de cobertura securitária para condutores e usuários da embarcação; 
IV– comprovante de inscrição da embarcação na Capitania dos Portos da Marinha do 

Brasil. 

V- carteira de habilitação; documento oficial de identidade e atestado de bons 

antecedentes, passado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, todos do condutor 

da embarcação. 
 

 

 

 

 

________________________________  

Juarez Nery Taylor Neto 
Responsável pelo TR 

Mat. 5265 

 

 

 
 

 

  Acato as informações contidas neste Termo de Referência e as dou como boas, 

firmes e dentro das necessidades deste órgão. 

 

 
 

 

________________________________________ 

Antônio Luiz Castelo Fonseca 

Secretário de Fazenda e Finanças 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018 

 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EXPLORAÇÃO COMERCIAL  

DE ATIVIDADES NÁUTICAS DO TIPO “BANANA BOAT” 
 

 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 

À  

Prefeitura Municipal de Piúma/ES  
Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Chamada Pública para locação de imóvel nº 008/2018 

 

 

 A empresa ou pessoa física __________________________________________________, com endereço 
_________________________________, inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº ____________, pelo seu 

representante legal abaixo assinado (no caso de empresa), vem credenciar o(a) Sr.(a) 

____________________________________, portador(a) do RG nº _______________, para, na qualidade 

de representante legal, entregar documentação e proposta de preços do objeto do presente 

certame, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - ES, na modalidade de Edital 

de Chamada Pública nº 008/2018, que tem por objeto o credenciamento de 07 (sete) 
interessados na exploração de esportes e atividades náuticas de lazer mediante permissão de 

uso de espaço público pelo município de PIÚMA, na modalidade: Embarcações a motor/reboque, 

do tipo "Banana Boat", para fins comerciais, outorgando-lhe poderes em nome da empresa ou 

pessoa física mencionada, podendo praticar os atos constantes do Edital supracitado.  

 
PIÚMA/ES, em _______ de ___________ de 201___. 

 

 

_______________________________________ 

Nome e Assinatura RG nº 

 
 

Obs.: Este documento deverá ser apresentado com firma reconhecida. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018 

 

 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EXPLORAÇÃO COMERCIAL  
DE ATIVIDADES NÁUTICAS DO TIPO “BANANA BOAT” 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
À Prefeitura Municipal de Piúma/ES  

A/C da Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Chamada Pública nº 008/2018 

Objeto: credenciamento de 07 (sete) interessados na exploração de esportes e atividades 

náuticas de lazer mediante permissão de uso de espaço público pelo município de PIÚMA, na 
modalidade: Embarcações a motor/reboque, do tipo "Banana Boat", para fins comerciais 

 

Prezados Senhores, pela presente submetemos à apreciação de V. Sª., a nossa proposta relativa 

aos seguintes lotes conforme tabela abaixo: 

 

 

Ponto 01  
“Quiosque da Loura” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

Ponto 02 
“Entre o Quiosque Polonini e a Pousada 

Polonini” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

Ponto 03  
“Entre os Quiosques 21 e 22” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

Ponto 04  
“Entre os Quiosques 25 e 26” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

Ponto 05  
“Entre os Quiosques 30 e 31” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

Ponto 06  
“Entre os Quiosques 36 e 37” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

Ponto 07 
“Entre os Quiosques 40 e 41” 

Valor em UFMP’s Valor em Reais 

Valor   

 

Atenciosamente, 

 
Piúma, _______/_______/2018 

 

 

_______________________________________ 

Nome e Assinatura RG nº 
 

Obs.: Este documento deverá ser apresentado com firma reconhecida. 
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ANEXO VI 

CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2018 

 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EXPLORAÇÃO COMERCIAL  
DE ATIVIDADES NÁUTICAS DO TIPO “BANANA BOAT” 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE  

CESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA À TÍTULO PRECÁRIO 

 
 

Contrato nº 

Processo nº 

 

 
O Município de Piúma, por intermédio do _________(nome do Órgão)_________, doravante 

denominado CONTRATANTE, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrito no 

CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, com sede na Av. Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, 

Acaiaca, Piúma/ES, CEP nº 29.285-000, representada legalmente pelo seu  Prefeito Municipal, 

José Ricardo Pereira da Costa, brasileiro, casado, servidor público, CPF/MF nº 799.643.467-00, 

residente e domiciliado na Rua Simão Bassul, 255, Bairro: Centro, Piúma/ES, e 
_____________NOME/QUALIFICAÇÃO COMPLETA_____________, doravante denominada, 

CONTRATADA, ajustam e contratam entre si o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, nos 

termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Lei Municipal nº. 944, de 

13 de Agosto de 2002, e de acordo com o processo administrativo nº 14.183/2017, que se regerá 

pelas seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Termo, o credenciamento para a prestação dos serviços de exploração 

de atividades náuticas de lazer nas praias deste Município, nos termos da Lei Municipal nº. 944, 

de 13 de agosto de 2002, que regulamenta a atividade náutica de lazer, com fins comerciais, no 
Município de Piúma. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA 

 

2.1. O presente credenciamento visa atender os desígnios da lei Municipal 944/2002, bem 

como, ordenar a atividade. 
 

§ 1º. Fica convencionado entre as partes que, por razões de interesse público, poderá o 

CONTRATANTE alterar a finalidade pública a ser atendida pelo presente CREDENCIAMENTO, 

incluindo ou suprimindo atividades, equipamentos e/ou normas de segurança, a qualquer 

tempo, sem que isso acarrete rescisão do contrato, multa ou o dever de pagar qualquer 
indenização à CONTRATADA. 

 

§ 2º. A modificação na atividade e finalidade do credenciamento obedecerá critérios técnicos, 

justificados e comprovados, concedendo prazo justo e necessário à CONTRATADA para que 

realize as adequações necessárias ao cumprimento das alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

 

3.1. O prazo do presente credenciamento é de 10 (dez) anos, e inicia-se da emissão do presente 

Termo de Credenciamento. 
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§ 1º. O contrato poderá ser prorrogado pelas partes, por igual período, ou fração, por 

conveniência e interesse da administração, desde que mantidas as condições desta Chamada 

Pública, mediante assinatura de termo aditivo, após apresentação de justificativa por escrito e 

autorização da autoridade competente. 
 

§ 2º. Para a extensão do prazo contratual é indispensável prévia análise por parte da 

Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deve ser encaminhado o pedido de renovação, no 

prazo mínimo de vinte dias antes do fim da vigência do contrato. 

 

§ 3º. É vedada a prorrogação automática do presente contrato e, na hipótese de irregularmente 
verificar-se a continuidade da atividade pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA MULTA POR MORA E ATUALIZAÇÃO 

 

4.1. Tendo em vista a oferta apresentada, o valor devido pela CONTRATADA, anualmente, é de 
XXXXXXX UFMP´s 

 

§ 1º. O CONTRATANTE anui expressamente com a obrigação no pagamento do valor 

correspondente à sua oferta, que deverá ser pago anualmente, sendo o primeiro recolhimento, 

devido imediatamente para fins de início do credenciamento, e nos anos subsequentes, conforme 

calendário a ser estabelecido em decreto regulamentando o recolhimento das taxas, tributos e 
emolumentos municipais, exigidos pela SEMFA, inclusive aqueles que futuramente julgarem-se 

devidos. 

 

§ 2º. O Valor da proposta, expresso em UFMP´s será reajustado anualmente. 

 
§ 3º. Compete ao CONTRATANTE a iniciativa e o encargo do cálculo de reajuste. 

 

§ 4º. O reajuste será automaticamente calculado pela unidade responsável pela emissão do DAM 

(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL), que emitirá este com os valores já devidamente 

atualizados e expressos em moeda corrente. 

 
4.2. Em caso de atraso no recolhimento dos pagamentos será aplicada MULTA de mora, 

correspondente à 10% (dez por cento) do valor da proposta. 

 

4.3. Em caso de atraso, será cobrada atualização de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia de 

atraso. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  E SUA FORMA 

 

5.1. A CONTRATADA pagará anualmente ao CONTRATANTE o valor correspondente à sua 

proposta, convertida em moeda corrente, no ano de referência respeitando-se o calendário a ser 

definido em Decreto regulamentando o recolhimento das taxas, tributos e emolumentos 
municipais. 

 

Parágrafo Único. O pagamento será realizado por meio de DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

MUNICIPAL). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. Além das atividades comuns e intrínsecas das secretarias de fazenda e finanças, 

administração e obras e serviços, correspondentes entre outras à cobrança dos valores devidos, 

e, fiscalização permanente dos serviços autorizados, O CONTRATANTE é obrigado a: 
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§ 1º. Entregar à CONTRATADA a área livre de embaraços para que exerça o objeto do contrato; 

 

§ 2º. Providenciar a confecção em tempo hábil de toda a documentação que lhe couber para 

entrega à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. A CONTRATADA é obrigada a: 

 

§ 1º.  Pagar os tributos, taxas, impostos ou emolumentos que lhes forem exigidos; 
 

§ 2º.  Utilizar-se somente da área que lhe for destinada; 

 

§ 3º. Restituir a área, diariamente, livre de embaraços e objetos que dificultem ações de limpeza 

e/ou demais utilizações de interesse da administração; 
 

§ 4º. Levar imediatamente ao conhecimento da Administração o surgimento de qualquer dano à 

terceiros, ao meio ambiente ou ao patrimônio público decorrentes do exercício de suas 

atividades; 

 

7.2. Além destas obrigações, são obrigações inerentes à atividade autorizada: 
 

§ 1º. Prestar serviços conforme estabelece a Lei nº 944/2002;  

 

§ 2º. Possuir em seu quadro pessoal habilitado para conduzir embarcação motorizada;  

 
§ 3º. Proceder à instalação de tenda adequada para posto de atendimento;  

 

§ 4º. Usar o domínio público necessário à execução dos serviços, observada a limpeza do 

entorno, seu balizamento com as boias de demarcação e cuidados com flora e fauna local, 

observado a legislação pertinente;  

 
§ 5º. Fornecer aos usuários equipamentos de segurança e instruções básicas de orientação 

durante a prática do esporte;  

 

§ 6º. Apresentar sempre que solicitado pela autoridade fiscal o alvará de localização e 

funcionamento e demais documentações pertinentes à atividade; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVOGAÇÃO 

 

8.1. O credenciamento e alvará de localização e funcionamento poderão ser revogados 

independentemente de interpelação judicial nos caso de:  

 
a) alteração pela CONTRATADA da destinação da atividade prevista não autorizada;  

b) dissolução, extinção ou inatividade autorizada;  

c) iniciativa do Município, na eventualidade de outro interesse maior em prol da comunidade;  

d) transferência a terceiros, por ser a atividade objeto deste edital pessoal e intransferível, 

inclusive o alvará de localização e funcionamento. 

 
Parágrafo Único. A revogação do alvará de localização e funcionamento em qualquer caso, não 

proporciona à Credenciada direito a indenização ou reembolso por benfeitorias realizadas, bem 

como não criará pelas mesmas nenhum direito; o objeto deste credenciamento sempre será a 

título precário e em nome do município, para todos os fins de direito. 
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CLÁSULA NONA - DAS BENFEITORIAS 

 

9.1. Findo o prazo do credenciamento os postes e as placas, bem como todo o material de 

interesse da municipalidade, ficarão definitivamente incorporados ao patrimônio do Município 
de Piúma, que exercerá o direito de retenção sobre os mesmos, sem qualquer direito de 

indenização ao credenciado. 

 

Parágrafo Único. O direito de retenção é facultado ao município, que poderá deixar de exercê-lo 

pelas suas próprias razões, justificadamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

10.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS 

 

11.1 - Toda e qualquer modificação dos termos do presente ajuste será formalizada através de 

termo aditivo, após prévia manifestação da Procuradoria Geral do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 
12.1 - Fica estabelecido o Foro de Piúma, Estado do Espírito Santo para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 

 

Piúma, ___(dia, mês e ano)__. 

 

 

_______________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 

Órgão 

 

 

 

_______________________________________ 
Contratada 

 

 

 

Testemunha 01: Assinatura: ______________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________________________ 

CPF.: ___________________________ RG.: _____________________________ 

 

Testemunha 02: Assinatura: ______________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________________________ 

CPF.: ___________________________ RG.: _____________________________ 


