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1. PREÂMBULO 

1.1 O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 

Tiradentes, n.º 700, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.564.381/0001-10, neste ato representado 

pelo Prefeito, Sr. ABEL GRAVE, comunica aos interessados que está procedendo 

CHAMAMENTO PÚBLICO com vistas a obter, analisar e classificar propostas para ADOÇÃO 

DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCAIS, com fins à sua manutenção e 

conservação, nos termos estabelecidos no presente Edital e na Lei Municipal nº 2.834/2019, e 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento. 

2. OBJETO 

2.1 O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO de pessoas físicas 

e/ou jurídicas interessadas na adoção de Logradouros e Equipamentos Públicos Locais, com 

fins à sua manutenção e conservação, observado o interesse público e a viabilidade técnica da 

adoção. 

2.2 Entende-se por logradouros e equipamento público os parques, praças, ginásios, áreas 

verdes, jardins, rotatórias, canteiros centrais de avenidas, pontos turísticos e monumentos de 

propriedade do Município, além de outros de lazer, cultura, recreação e esportes. 

2.3Entre as formas de participação no Programa, o interessado poderá: 

2.3.1Executar e/ou financiar serviços de conservação e manutenção de logradouro ou 

equipamento já existente; 

2.3.2Executar e/ou financiar a construção de um novo logradouro ou de ampliação em 

logradouro já existente, sendo que, nestes casos, o Município poderá disponibilizar ao 

interessado o apoio de maquinário pesado, caso necessário. 

2.4A adoção do logradouro poderá ser: 

2.4.1 De forma integral, quando a adoção ocorrer na totalidade do logradouro ou equipamento 

público; ou 

2.4.2De forma parcial, quando a adoção ocorrer em parcelas, espaços ou recantos do 

logradouro ou equipamento público local. 

2.5 É permitida a adoção de mais de 01 (um) logradouro ou equipamento público pela mesma 

pessoa física e/ou jurídica interessada. 

2.6 É permitida a adoção simultânea de 01 (um) mesmo logradouro ou equipamento público 



por até duas pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas. 

2.7 A adoção de ginásios poderá ser total ou parcial, de forma que poderá contemplar apenas 

a quadra, as paredes internas, as fachadas externas ou a combinação destes ou ainda outra 

estrutura que faça parte do imóvel. 

2.8 A adoção terá prazo de 12 (doze) meses, contados da publicação da súmula do Termo de 

Adoção no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, o qual poderá ser prorrogado por iguais 

períodos, analisados o recebimento de propostas de terceiros e a conveniência da 

Administração Pública. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 As propostas de adoção de que trata este Edital (doravante denominadas PROPOSTAS) 

poderão ser apresentadas por qualquer pessoa física e/ou jurídica de direito privado 

(doravante denominada PROPONENTE). 

3.1.1 É facultada a associação de pessoas físicas e/ou jurídicas para a apresentação de 

PROPOSTA em conjunto. 

3.1.2 A formação da associação de que trata o item 3.1.1 deverá ser comprovada por 

declaração específica, firmada por todos os seus participantes, que será anexada à respectiva 

proposta, dispensando-se a necessidade de vínculo formal entre eles. 

3.1.3 Os participantes da associação deverão indicar, formalmente, um dos seus membros 

como representante frente à Comissão de Avaliação, para tratar dos assuntos referentes ao 

Chamamento Público. 

4. PUBLICIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES 

4.1 O Edital referente à ADOÇÃO está gratuitamente disponível aos interessados no site 

www.ibiruba.rs.gov.br. 

4.2 O Edital permanecerá aberto por prazo indeterminado, podendo ser recebidas propostas a 

qualquer tempo. 

5. PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 As PROPOSTAS deverão ser direcionadas à Secretaria da Administração, na Rua 

Tiradentes, 700, Ibirubá–RS, CEP 98200-000, de onde serão encaminhadas à Secretaria 

competente para avaliação e solicitação de eventuais informações pertinentes. 



5.2 As PROPOSTAS deverão conter inicialmente, pelo menos, as seguintes informações: 

a. Identificação do(s) pretendente(s) à adoção; 

b. Identificação precisa do logradouro público pretendido; 

c. Descrição das ações pretendidas pelo ADOTANTE quanto ao logradouro, relativos às 

intervenções e exploração de publicidade; 

d. Prazo pretendido para adoção; 

e. Documentos  

6.  ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 A Secretaria Municipal competente fará a análise da PROPOSTA e solicitará as 

informações que entender pertinentes ao entendimento da PROPOSTA. 

6.2 Em havendo mais de uma PROPOSTA de ADOÇÃO para um mesmo logrador público, 

será formada comissão integrada por pelo menos 03 (três) Servidores municipais, das 

Secretarias competentes, com fins à análise da proposta mais pertinente aos interesses da 

municipalidade, podendo ser ouvidos os Conselhos Municipais competentes.  

6.3 Após a análise da(s) PROPOSTA(S), o responsável pela PROPOSTA que for aceita, 

avaliada a pertinência perante a PROPOSTA de adoção, terá prazo até 07 (sete) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, para apresentação da seguinte documentação: 

Obs: Os documentos listados abaixo devem ser apresentados conforme a situação do 
adotante (pessoa física ou jurídica). 

I. Declaração de cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de que 

não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menores de 16 anos, ressalvando o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, em 

atendimento ao Decreto Federal nº 4.358/2002, assinada por representante legal do 

PROPONENTE. 

II. Em caso de associação conforme dispõe o item 3.1.1, deverá ser apresentada 

declaração específica de associação para os fins deste procedimento firmada pelos 

representantes legais de cada integrante do grupo associado. 

III. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ/MF ou do CPF se 

o PROPONENTE for pessoa física; 



IV. Certidão Conjunta de regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

Previdenciários, em vigor na data de apresentação da PROPOSTA ; 

V. Certidões de regularidade de débitos municipais ou de não contribuinte, em vigor na 

data de apresentação da PROPOSTA; 

VI. Certidão de regularidade de Débito estadual, em vigor na data de apresentação da 

PROPOSTA; 

VII. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, em vigor na data de apresentação da PROPOSTA; 

VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

IX. Certidão de negativa de falência, concordata recuperação judicial ou extrajudicial. 

X.            Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no Cartório 

de Títulos e Documentos, se for o caso.  

7. ÔNUS E CUSTOS FINANCEIROS 

7.1 Os ônus e custos financeiros incorridos na elaboração de eventuais projetos e execução 

dos serviços contidos na PROPOSTA, no escopo da adoção de que trata este Edital, são de 

inteira e exclusiva responsabilidade do PROPONENTE/ADOTANTE. 

7.2 Em nenhuma hipótese será devida qualquer quantia pecuniária ao ADOTANTE pelo 

Município em razão da adoção acordada. 

8. CONTRAPARTIDAS DA ADOÇÃO 

8.1 Como contrapartida da adoção, o ADOTANTE será autorizado a instalar conjunto de 

placas de sinalização visual na área adotada, mediante prévia análise e aprovação das 

Secretarias competentes para a análise do PROJETO. 

8.2 As placas de sinalização visual serão de natureza institucional e de identidade do 

ADOTANTE ou dos integrantes do grupo de ADOTANTES associados, não sendo permitida a 

exploração comercial das placas. 

8.3 Quaisquer ônus ou custos incorridos na elaboração de projetos, na instalação e na 

manutenção do conjunto de placas de sinalização visual são de inteira responsabilidade do 

ADOTANTE. 

 



9. CONCORDÂNCIA DO PROPONENTE AOS TERMOS DO EDITAL 

9.1 A apresentação de PROPOSTA implica concordância integral do(s) PROPONENTE(s) aos 

termos deste Edital. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A adoção de que trata o presente Edital tem natureza precária e poderá ser revogada a 

qualquer tempo por razões de interesse público, devidamente justificadas, ou anulada no todo 

ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 

10.2 Adoção poderá ser rescindida por solicitação de qualquer uma das partes, mediante 

notificação prévia de 30dias. 

10.3 A adoção será cassada pela Prefeitura Municipal em caso de descumprimento pelo 

ADOTANTE de quaisquer preceitos e obrigações contidas neste Edital, bem como aos 

preceitos do Termo de Adoção firmado, sem direito a qualquer tipo de indenização ao 

ADOTANTE ou incidência de quaisquer ônus ao Município de Ibirubá. 

10.4 A adoção de que trata este Edital opera sem prejuízo da função do Município de 

administrar os logradouros públicos municipais. 

10.5 É de responsabilidade da Secretaria competente que autorizar o Termo de Adoção a 

fiscalização do cumprimento dos termos deste Edital e do respectivo Termo de Adoção. 

 
Ibirubá-RS, 03 de dezembro de 2019. 

 
 
 

Abel Grave, 
Prefeito. 

 
 
 
Registre-se. Publique-se. 
 
 
Valdir Olavo Lagemann 
Secretário da Administração e Planejamento. 


