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Edital de Chamamento Público nº 0002/2018 
 
 

A Prefeitura Municipal AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público, com sede 
à Avenida Eugênio Voltarel, n°25 - Centro - 14820-000, inscrita no CNPJ sob n.º43.976.166/0001-
50, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Dirceu Brás Pano, no uso de suas 
prerrogativas legais TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a partir desta data 
está aberto, o chamamento público em epígrafe, destinado à autorização de uso onerosa de espaços 
públicos para afixação de placas educativas de trânsito, e receberá os envelopes até as 9h30 do dia 
15/03/2018, através do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 
localizada à Avenida Eugênio Voltarel nº 25 - Centro 14820-000, direcionado ao Setor de Licitações.  
 
1.  DO OBJETO 

1.1. O objeto deste edital é o chamamento público para realização de campanha institucional de 
educação para o trânsito, mediante a afixação em espaços públicos municipais, de no mínimo 1000 
(mil) placas de comunicação visual alusivas às infrações de trânsito e outras questões afetas ao 
trânsito de pessoas e veículos nas vias públicas, cujo layout e conteúdo serão desenvolvidos pelo 
AUTORIZATÁRIO, respeitadas as dimensões máximas descritas na minuta do Termo de 
Autorização de Uso, sendo que delas deverá constar, obrigatoriamente, a logomarca padrão do 
Município. 

1.2. O desenvolvimento dos trabalhos serão realizados dentro do prazo de 12 (doze) meses, contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei. 

1.3. Para cumprimento das metas estabelecidas o MUNICÍPIO não apresentará nenhuma 
contrapartida financeira, sendo que o AUTORIZATÁRIO arcará, in totum, com todos os encargos 
financeiros para a aplicação do objeto do Termo de Autorização em comento, sendo-lhe permitido 
utilizar espaços para patrocínio. 

 
2.  ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO  

 
2.1. O proponente deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena 
de inabilitação: 
 

2.1.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
2.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 
2.1.3. em se tratando de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, acompanhado de todas as alterações ou da respectiva 
consolidação, devidamente registrado na Junta Comercial; 

2.1.4. documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem acima; 

2.1.5. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da composição da diretoria em exercício; 

2.1.6. decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
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2.1.7. a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

2.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedido pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho (TRTs), que servirá para a empresa em relação a todos os 
seus estabelecimentos, agências e filiais. 

2.1.9. comprovação de que a proponente funciona no endereço declarado; 
  

3. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  
 
 

3.1. No Envelope nº 02 deverá ser apresentado a FICHA DE INSCRIÇÃO (Anexo I) 
juntamente com a PROPOSTA detalhada para Campanha Institucional de Educação para 
o trânsito, contendo a descrição, características, quantidade, período, bem como outras 
especificações que permitam a exata identificação dos bens e serviços ofertados. 

3.2. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, constatada na abertura 
dos envelopes, poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 5 
dias, conforme análise da Comissão Julgadora. 

3.3. A contrapartida a ser oferecida ao Município.  
 
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

4.1.  Para classificação e seleção da melhor proposta será considerada a maior contrapartida 
ofertada pelo PROPONENTE, desde que respeitadas as demais condições relacionadas 
ao objeto. 

  

5. COMISSÃO DE PROCESSAMENTO 

 5.1. São atribuições da Comissão de Processamento: 

a) receber os documentos de inscrição, analisar sua compatibilidade com os 
termos do edital, deferindo ou indeferindo a inscrição; 

b) autuar os respectivos processos; 
c) solicitar ao PROPONENTE ou às unidades e órgãos municipais informações e 

documentos complementares; 
d) encaminhar o processo, após devida instrução, para análise da Procuradoria 

Jurídica Municipal. 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 6.1. Eventuais dúvidas, solicitação de esclarecimentos ou impugnações poderão ser apresentadas 
através do email licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br, ou protocolizado na recepção do Paço 
Municipal. 

 

6.2. As comunicações com o PROPONENTE serão realizadas, preferencialmente, por intermédio 
de mensagem endereçada ao correio eletrônico informado em sua proposta. 

6.3. Os casos omissos serão apreciados e decididos pelo Setor de Planejamento, na forma da 
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legislação vigente. 
 
6.4. Este certame e suas eventuais alterações serão publicadas no Diário Oficial do Município 
(http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/americobrasiliense/). 
 
6.5. O edital completo estará disponível para consulta no Setor de Licitações, no endereço acima 
mencionado, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, e no endereço eletrônico da Prefeitura 
(http://www.americobrasiliense.sp.gov.br), seção Transparência/Chamamento; e quando solicitado, 
através do e-mail licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br. 
 
6.6. São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes documentos: 
ANEXO I – Ficha de Inscrição e; 
ANEXO II – Minuta do Termo de Parceria. 
 
 
 
 

Américo Brasiliense, em 08 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

DADOS DO PROPONENTE 

 RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  

ENDEREÇO COMPLETO:  

DDD TELEFONE: 

CORREIO ELETRÔNICO DO PROPONENTE: 
 
 

E, por ser expressão da verdade, declaro que li o Edital de Chamamento Público n.º 0002/2018, e 
concordo com todos os seus termos. 

 
 

Local e data:..................................................................... 
 
 
 

 
 

Nome Cargo 

RG/CPF 
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ANEXO II 
 

MINUTA TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSA nº. 
 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público, com sede e 
foro na Av.___________________________,n°______,CNPJ. nº _________________________, 
representado neste ato pela Prefeito(a) ______________________ brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) 
no CPF sob n°_____________________ e RG sob nº. ______________________, residente e 
domiciliada em ______________________ e a empresa......, resolve formalizar o presente Termo de 
Autorização de Uso com .............................................................CNPJ. 
n.................................................., neste ato represento pelo Sr.(a).............................................., com 
endereço na..................................................................................................... pelas cláusulas e 
condições que seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Parágrafo Primeiro - O presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO tem por objeto a 
autorização de espaços público, visando a realização de CAMPANHA INSTITUCIONAL DE 
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, mediante a afixação de placas de comunicação visual.  
Parágrafo Segundo - A campanha institucional objeto do presente Instrumento será desenvolvida 
mediante a afixação de no mínimo 1000 (mil) placas educativas, alusivas às infrações de trânsito e 
outras questões afetas ao trânsito de pessoas e veículos nas vias públicas, cujo lay out e conteúdo 
serão desenvolvidos pelo AUTORIZATÁRIO e aprovados pelo MUNICÍPIO, sendo que delas 
deverá constar, obrigatoriamente, a logomarca padrão do Município.  
Parágrafo Terceiro – O AUTORIZATÁRIO, antes do inicio do quanto ajustado, deverá cumprir 
integralmente os exatos termos da proposta apresentada, inclusive no que concerne a dimensão das 
placas, não podendo as mesmas ultrapassarem as seguintes medidas: 1,00 m de altura por 0,40 cm de 
largura.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROGRAMA DE TRABALHO, DAS METAS, DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS. 
 

O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de 
execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com indicadores de resultados, estarão 
devidamente disciplinados pelo inteiro teor da Lei Federal de n. 11.079/2004, bem como pelo inteiro 
teor de norma Municipal específica e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante 
de TERMO DE PARCERIA, independentemente de sua transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 
 São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO:  
I – Do AUTORIZATÁRIO  
a – executar, conforme aprovado pelo MUNICÍPIO, a proposta apresentada, zelando pela boa 
qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade em suas atividades;  
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b – observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 
MUNICÍPIO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;  
c- A manutenção das placas educativas e a substituição das que vierem a ser danificadas ficará a 
cargo do AUTORIZATÁRIO, sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO.  
d- As placas educativas serão distribuídas na Sede do Município de Américo Brasiliense, povoados e 
seus distritos, bem como ao longo das margens da Rodovia nos trechos urbanos, dentre outros, de 
forma a alcançar toda a população.  
e – responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser 
necessário e se encontrar em efetivo exercício nas atividades inerentes à execução deste TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas e tributárias;  
f – indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação do inteiro teor deste 
Instrumento devidamente descrita na cláusula primeira acima aduzida a ser publicado pelo 
MUNICÍPIO.  
g- promover, até ( D/M ) do corrente ano, a publicação de edital no Diário Oficial do Município e em 
Jornal de grande circulação de aviso a toda a população do Município de Américo Brasiliense, do teor 
do objeto do presente TERMO.  
II – Do MUNICÍPIO  
a – acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE AUTORIZAÇÃO, de 
acordo com  a proposta aprovada;  
b – prestar o apoio necessário ao AUTORIZATÁRIO para que seja alcançado o objeto deste 
TERMO em toda sua extensão. 
c – promover, até ( D/M ) do corrente ano, a publicação de extrato simplificado da celebração deste 
termo de parceria no Diário Oficial dos Municípios (DOM), do teor do objeto do presente negócio 
jurídico;  
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Parágrafo Primeiro - Para o cumprimento das metas estabelecidas neste TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO, o MUNICÍPIO, não apresentará nenhuma contrapartida financeira.  
Parágrafo segundo - A AUTORIZATÁRIA arcará in totum, com todos os encargos financeiros para 
a aplicação do objeto do termo de parceria em comento, podendo se utilizar nas campanhas de espaço 
para patrocínio.  
Parágrafo terceiro – O MUNICÍPIO, no processo de acompanhamento e supervisão deste TERMO 
DE AUTORIZAÇÃO, poderá recomendar a alteração da proposta pactuada, ou recomendar revisão 
desta, desde que devidamente justificada e aceita pelo AUTORIZATÁRIO, de comum acordo, 
devendo, nestes casos, serem celebrados Termos Aditivos.  

 
CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 O AUTORIZATÁRIO deverá entregar ao MUNICÍPIO a Prestação de Contas de aplicação do 
projeto em tela com os seguintes documentos: 
I – relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE AUTORIZAÇÃO, contendo comparativo 
entre a proposta e os resultados alcançados;  
II – extrato da execução física descrita na cláusula primeira deste Termo;  
Parágrafo primeiro - Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE AUTORIZAÇÃO, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na aplicação do objeto pactuado, 
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darão imediata ciência a Procuradoria Jurídica deste Município, para que tal órgão jurídico possa 
adotar as medidas judiciais cabíveis a fim de cumprir com todos os termos pactuados.  

 
CLÁUSULA SEXTA -  DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

 
O presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO vigorará por um prazo de 12 (doze) meses a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das partes.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RECISÃO E ALTERAÇÃO 

 
 O presente TERMO poderá ser alterado ou rescindido por ato unilateral do MUNICÍPIO, por se 
tratar de ato precário, respeitado o prazo estabelecido na cláusula Sexta, salvo;  
I - Pela Inexecução parcial ou total do contrato, e por inadimplência de uma das partes, de tal forma 
que não subsistam condições para a manutenção do mesmo;  
II - Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 
execução.  

 
CLÁUSULA NONA - DA MODIFICAÇÃO 

 
 Este TERMO DE AUTORIZAÇÃO poderá ser modificado em qualquer de suas Cláusulas e 
condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo Aditivo de 
comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma das 
partes, por escrito.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 

Se sujeitam as partes às penalidades previstas na legislação especifica vigente – Lei n. 8.666/93, por 
infrações de qualquer das cláusulas previstas neste instrumento, limitando-se o valor da multa a 5% 
(cinco por cento) do valor equivalente a quantidade de placas descritas na cláusula primeira, 
parágrafo segundo deste instrumento contratual.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da cidade de Américo Brasiliense/SP, para dirimir qualquer dúvida ou solucionar 
questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO em 03 (três) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de 
direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
  

 
Américo Brasiliense, ____ de ________ de 2018. 

 
 

Prefeito Municipal       Parceiro Público. 
 

 
TESTEMUNHAS: 1ª__________________________________ CPF:          2ª__________________________________ CPF: 


