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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

  

  

Chamamento Público para a aquisição de área 

de terras para implantação de Projeto de 

Suinocultura no Município de Vista 

Alegre/RS. 

 

 

O Município de Vista Alegre - RS, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Sol da América, nº 347, 

Centro, CEP: 98.415-000, torna público para conhecimento dos interessados que estará 

recebendo propostas, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO, para a aquisição de área 

de terras destinada para a implantação de Projeto de Suinocultura no Município, 

atendendo os dispositivos da Lei Municipal nº. 2.166/2019, de 09 de abril de 2019. 

 

01 - DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto deste Edital, CREDENCIAR interessados na venda de área 

de terras para a implantação de implantação de Projeto de Suinocultura no Município, 

obedecendo as seguintes condições e características mínimas: 

a) metragem da área: 80.000 m² (oitenta mil metros quadrados); 

b) possuir infraestrutura de água e luz já instaladas; 

c) oferecer condições apropriadas para terraplenagem; 

d) atender a todas as exigências dos órgãos de proteção e vigilância ao meio ambiente; 

e) apresentar fácil acesso a veículos de transporte de cargas. 

 

  02 - DO CREDENCIAMENTO  

2.1. Os interessados na venda da área de terras de que trata  este  Edital  deverão 

providenciar o seu credenciamento junto à Prefeitura Municipal de Vista Alegre, Setor 

de Licitações, sito na Rua Sol da América nº 347, Bairro Centro, nesta cidade, no 

período de 20 a 29 de maio de 2019, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 

16h30min, de segunda à sexta-feira, mediante o encaminhamento dos respectivos 

documentos e informações constantes no item 2.2 deste Edital, num envelope lacrado, 

contendo os seguintes dizeres em sua parte externa:  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

Proponente: NOME COMPLETO DO INTERESSADO  

 

  2.2. No envelope de que trata o item 2.1. deste Edital, deverão constar  os 

seguintes documentos e informações:  

a) Cópia da cédula de identidade (RG) e cópia do (CPF) do proprietário; 

b) Metragem da área de terras ofertada; 
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c) Localização e características da área ofertada;  

d) Proposta financeira constando o valor pretendido pela área de terras ofertada; 

e) Cópia da Matrícula do Imóvel (Certidão atualizada). 

03 - DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

3.1 Os documentos e informações apresentadas pelas proponentes interessados 

em conformidade com os itens 2.1. e 2.2. deste Edital, serão  analisadas por comissão 

especialmente designada para este fim por ato próprio do Prefeito Municipal, no  dia 30 

de maio de 2019,  às 9:00 horas, na sala da Secretaria da Administração, sito a Rua Sol 

da América nº 347, Bairro Centro, neste Município.  

3.2 As propostas dos interessados que não atenderem aos requisitos 

estabelecidos neste Edital, estarão automaticamente desclassificadas. 

04 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições deste Edital. 

4.2 Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular o 

presente Edital de Chamamento Público, conforme disposto no Art. 49, da Lei nº 

8.666/93.  

4.3 Os interessados poderão obter maiores informações sobre o presente Edital, 

bem como cópia do mesmo, junto ao setor de Compras e Licitações da Prefeitura 

Municipal de Vista Alegre - RS, em dia e horário de expediente. 

4.4 O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico 

www.pmvistaalegre.com.br. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vista Alegre, em 17 de maio de 2019. 

 

 

 

Almar Antônio Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Tânia Márcia Zanella 

Secretária Municipal da Administração 

http://www.pmvistaalegre.com.br/

