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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO Nº 02/2019 

Processo Licitatório nº 67/2019 
 

1. PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE, RS, CNPJ nº 92.403.583/0001-10, através 

da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 196/2019 DE 14/05/2019, publicada 
no mural de publicações oficiais do Município, com a devida autorização expedida pelo senhor Prefeito 
Municipal em exercício ZAIRO RIBOLI, exarada em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, suas alterações, com a autorização contida na Lei nº 2.164/2019, de 09 de abril de 2019 
e demais legislação aplicável, torna público a realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO, do tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, para a venda do bem imóvel a seguir 
relacionado, por preço não inferior ao da respectiva avaliação, nas condições fixadas neste edital. 

1.2 - O recebimento dos envelopes "A", contendo a documentação de habilitação, e dos 
envelopes "B", contendo a proposta de preço dos interessados, dar-se-á até as 9 horas, do dia 
22/08/2019 no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Sol da América, nº. 347, 
na cidade de Vista Alegre, RS. 

1.3 - A abertura dos envelopes "A", contendo a documentação de habilitação, dar-se-á na sala 
da Secretaria Municipal Fazenda, no mesmo, endereço já citado, às 9 horas do dia 22/08/2019. Não 
havendo interposição de recurso quanto à habilitação, fica designada a data de abertura do envelope 
"B", contendo as propostas de preço dos proponentes habilitados, para as 9 horas do dia 22/08/2019, 
e, havendo interposição de recurso, será marcada outra data, após o julgamento dos recursos. 

1.4. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Setor de Licitações, localizado no edifício 
sede da Prefeitura Municipal de Vista Alegre , no endereço supra, durante o expediente administrativo, 
das 08h00min às 11h30min, e das 13h30min às 16h30min, ou no endereço eletrônico 
www.pmvistaalegre.com.br 
2. OBJETO (DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS) 

2.1 - O objeto da presente licitação é a alienação (venda) do imóvel sem benfeitoria de 
propriedade do Município de Vista Alegre, RS, com a autorização contida na Lei nº 2.164/2019, de 09 
de abril de 2019, conforme discriminado abaixo: 
 

Nº do 
Item 

Quantidade Discriminação Valor Mínimo em 
R$ para alienação/ 

arrematação 

1 1 (um) Chácara urbana nº. 04, sem edificações, com a de 
1.014,57m², situado na cidade de Vista Alegre, 
RS, com as seguintes confrontações: a 
NORDESTE, com a faixa de domínio da RS472, 
onde mede 21,97 metros; a NOROESTE, com a 
chácara urbana nº. 05, onde mede 44,07 metros; 

 
 
 
 
 

R$ 70.680,00 
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ao SUDESTE, com a chácara urbana nº. 03, onde 
mede 48,73 metros; e, ao SUDOESTE, com terras 
do lote rural nº. 274, onde mede 22,01 metros. 
 
Imóvel registrado sob nº. 1/ 18.211 do Livro 2-RG 
do SRI da cidade de Frederico Westphalen, RS; 
 
Número do Patrimônio Municipal: 3159. 

 
 
 
 
 
 
 

Valor Total R$ 70.680,00 

 
3. VISTORIAS DOS BENS 

3.1. O bem imóvel, objeto da presente licitação, encontra-se à disposição dos interessados para 
vistoria. 

3.2. O bem imóvel será vendido no estado em que se encontra. 
3.3. Não serão aceitos lances menores do que os atribuídos pela Comissão de Avaliação 

designada pela Administração Municipal. 
 
4. PREÇO MÍNIMO DO BEM 
 

O valor mínimo fixado pela Comissão de Avaliação para o bem imóvel é aquele discriminado no 
Item 2, deste edital. 

 
5. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para participar da concorrência de que trata este Edital, o pretendente deverá apresentar 
proposta escrita em envelope fechado onde conste o imóvel pretendido e o preço à vista da oferta, 
que não poderá ser inferior ao da avaliação constante neste Edital. 

5.2. Constitui condição para habilitação nesta licitação o oferecimento pelo proponente de 
garantia mínima de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel pretendido, constante no 
item 2, deste  Edital, conforme dispõe o artigo 18 da Lei Federal nº 8.666/93, em cheque caução ou em 
moeda corrente. 

5.3. A caução será depositada na Tesouraria da Prefeitura, mediante o fornecimento de 
comprovante, com a descrição de sua finalidade, o qual será apresentado à Comissão no envelope "A" 
de Habilitação. 

 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderá participar desta licitação pessoa física ou jurídica, independentemente do local de 

residência, domicílio ou sede, desde que preenchidos os requisitos exigidos por este Edital. 
6.2. A documentação para a habilitação deverá ser apresentada em envelope distinto, contendo 

a documentação abaixo relacionada: 
6.2.1. Para proponente pessoa física: 
a) Cópia do Documento de Identidade; 
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b) Cópia do Documento de CPF; 
c) Cópia de comprovante de endereço; 
d) Comprovante do depósito do valor da caução; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 

de Regularidade Fiscal expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal do domicílio ou sede 
do proponente; 

6.2.2. Para proponente pessoa jurídica:  
a) Cópia do contrato social ou documento constitutivo atualizado; 
b) Comprovante do depósito do valor da caução; 
c) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Certificado do Fundo de Garantia por Tempo de 

serviço), conforme artigo 29, inciso IV, da Lei 8.883/94; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - CND do INSS (Instituto Nacional de 

seguridade Social), de acordo com o Artigo 255, §3º, da Constituição Federal, e artigo 29, inciso IV, da 
Lei 8.666/93; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal do domicílio ou sede do 
proponente. 

6.3. Os envelopes "A" - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - e "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
deverão ser entregues em envelopes distintos, no Setor de Licitações e Compras, com a identificação 
externa do respectivo conteúdo, como se segue: 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2019 
REALIZAÇÃO: 10/07/2019 às 09h 
NOME DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA  
CONCORRÊNCIA Nº 02/2019 
REALIZAÇÃO: 10/07/2019 às 09h 
NOME DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
 
6.4. O licitante poderá comparecer à reunião de abertura das propostas pessoalmente ou por 

representante, munido da Carta de Credenciamento ou por procuração com poderes específicos. 
 

7. DA CAUÇÃO 
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7.1. O recolhimento da caução será no valor monetário mínimo correspondente a 5% (cinco por 
cento) da avaliação do respectivo imóvel pretendido e entregue em moeda corrente ou através de 
cheque cruzado de sua própria emissão, nominal ao Município de Vista Alegre, RS, ficando sob a guarda 
da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS, não sendo admitido, em qualquer 
hipótese, cheques emitidos por terceiros alheios a presente licitação. 

7.2. O comprovante da Caução emitido pela Secretaria da Fazenda deverá ser entregue à 
Comissão Permanente de Licitação juntamente com os demais documentos de Habilitação. 

7.3. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente, que poderá ser rejeitado pela Comissão Permanente de Licitação 
através de decisão devidamente fundamentada, conforme previsto no § 6°, do artigo. 43, da Lei Federal 
8.666/93. 

7.4. O cheque caução não será compensado, nem o valor em moeda, se for o caso, utilizado 
para saldo de caixa, permanecendo sob a guarda da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de 
Vista Alegre, RS, até a homologação do resultado desta licitação e, para o licitante vencedor, após a 
adjudicação do bem. 

7.5. Em caso de negativa do licitante vencedor de efetuar o pagamento ou de adjudicar o bem, 
o valor da caução será revertido à Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS, sob o título de perdas e 
danos, ficando caracterizada a desistência da formalização do negócio, por parte do Licitante, sem 
prejuízo das demais sanções aplicáveis em cada caso. 

7.6. O pagamento será efetuado à vista, o que determinará a devolução do cheque caução ao 
(s) proponente (s) vencedor (es), no ato do pagamento. 

7.7. O (s) cheque(s) caução (ões), referente (s) à (s) proposta vencida (s), deverá (ão) ser retirado 
(s) pela (s) respectiva (s) proponente (s) ou representante (s) legal (ais), no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias, contados da data de homologação desta licitação, findos os quais, não sendo procurado(s), 
será (ão) inutilizado (s). 

7.8. No caso de caução representada por valor em moeda, este ficará à disposição do Credor 
pelo prazo de 30 dias, findo o qual reverterá à Prefeitura Municipal. 

 
8. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento deverá ser efetuado à vista, em cota única, no prazo de até 8 (oito) dias úteis 
contados da convocação para sua efetivação. 

8.2. O controle dos pagamentos ficará a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda, com apoio 
do Setor de Cadastro e de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS, que 
emitirão os respectivos documentos únicos de arrecadação municipal (DUAM). 

8.3. Após a quitação do preço total, o vencedor da Concorrência Pública diligenciará a lavratura 
e outorga da respectiva escritura pública de compra e venda, mediante a apresentação, pelo licitante 
vencedor, de todos os documentos e comprovantes de quitação que está obrigado na forma do Item 
13.2, às suas expensas, sendo todas as despesas relacionadas à transferência de propriedade do bem 
imóvel de responsabilidade dos arrematantes. 

8.4. A lavratura da escritura pública de compra e venda deverá ser efetivada no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias da data da comunicação do resultado ao proponente vencedor. 
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9. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

9.1. A proposta comercial (Anexo I) será apresentada em língua portuguesa, em via única, 
digitada ou em letras de forma, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e objetividade e 
assinada pelo proponente. O valor deverá constar em algarismos e por extenso, prevalecendo este 
último, em caso de divergência entre ambos. 

9.2. O valor da proposta deverá tomar por base o valor mínimo de avaliação do bem imóvel 
pretendido, conforme indicado no Item 2, deste Edital e, como tal, será considerada para efeito de 
julgamento pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Vista Alegre, RS. 

9.3. Na proposta, apenas a condição de pagamento à vista poderá ser indicada, não sendo 
aceitas propostas alternativas, sob pena de desclassificação. 

9.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para 
pagamento, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1 A Comissão examinará e verificará o conteúdo dos envelopes. Os proponentes poderão 
adotar idêntico procedimento, bem como apresentar objeções verbais ou por escrito, que passarão às 
mãos do Presidente da Comissão. As objeções levantadas e não solucionadas de imediato, serão 
reduzidas a termo para julgamento posterior. 

10.2. O processo de abertura dos envelopes "A" e "B" dividir-se-á em duas etapas: 
10.2.1. Primeira Etapa: Os proponentes que atenderem às condições previstas no item 6 deste 

Edital serão declarados habilitados à abertura dos envelopes "B" , salvo algum fato novo, nos termos 
do artigo 43, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.2.2. Segunda Etapa: Serão abertos os envelopes "B", contendo a proposta de preço dos 
proponentes habilitados (Anexo I), desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 
após o julgamento dos recursos interpostos. 

10.3. Aos proponentes inabilitados serão devolvidos os envelopes "B" das Propostas 
Comerciais, ainda fechados, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja 
retirada, a Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS,  providenciará sua destruição, mediante registro. 

11. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
11.1. No horário estabelecido, serão abertos apenas os envelopes contendo as propostas dos 

licitantes habilitados. 
11.2. Serão registradas em ata as ocorrências da reunião e a classificação do julgamento da 

habilitação, ao que se dará publicidade, mediante afixação de cópia da ata no Quadro de Publicações 
da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS. 

11.3. A critério do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o julgamento poderá 
realizar-se em outro dia e hora, em função do horário de expediente da Prefeitura Municipal de Vista 
Alegre, RS, ou da necessidade de diligência e análise técnica das propostas e objeções apresentadas. 

11.4. Todos os atos da Comissão Permanente de Licitações serão divulgados, nos termos da Lei. 
11.5. O critério para escolha do licitante vencedor será aquele que fizer a MAIOR OFERTA POR 

ITEM. No caso de se verificar empate entre as propostas, a Comissão utilizará, para desempate, o 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 

CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 

 

 6 

critério de sorteio, em solenidade para a qual serão convocados os licitantes empatados, depois de 
decorrido o prazo de recursos. 

11.6. Serão desclassificadas as propostas, ainda que os proponentes tenham efetuado caução, 
que não contiverem preço, ou que estejam com preço inferior ao do valor da avaliação, ou as que 
vincularem sua proposta a outras propostas, e, ainda, as que não atenderem às demais exigências 
deste Edital. 

11.7. Se todas as propostas dos proponentes habilitados forem desclassificadas, poderá a 
Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS, conforme o caso e segundo sua conveniência, fixar um prazo 
de 8 (oito) dias úteis para que estes apresentem novas propostas, nos termos deste Edital. 

 
12. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

12.1. Apreciadas as propostas e indicado (s) o (s) vencedor (es) desta licitação, a Comissão 
elaborará ata circunstanciada visando à homologação do resultado e adjudicação do objeto ao (s) 
vencedor (es). 

12.2. A decisão da Comissão de Licitação será considerada definitiva após a homologação do 
resultado, o que ocorrerá transcorridos os 5 (cinco) dias úteis após o julgamento do recurso. 

12.3. Todos os participantes serão avisados do resultado definitivo através de publicação nos 
órgãos oficiais de imprensa do município, conforme manda a Lei Federal nº 8.666/93. 

12.4. O processo licitatório será concluído mediante a assinatura da Escritura Pública de Compra 
e Venda do Bem Imóvel. 

12.5. O licitante vencedor deverá assinar Escritura Pública de Compra e Venda no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da comunicação do resultado ao licitante vencedor, pela 
Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS. Se não o fizer, sofrerá aplicação de multa correspondente ao 
valor da caução, autorizando à Prefeitura a proceder à cobrança do valor dado em garantia, a qual será 
tida e considerada como dívida líquida, certa e exigível nos termos do artigo 585 do CPC, combinado 
com a Lei Federal 9.070/95. 

12.6. Se, depois de vencido o prazo do item 12.5, o vencedor deixar de assinar a Escritura de 
Compra e Venda, a adjudicação será transferida sucessivamente aos licitantes remanescentes na 
ordem de classificação, para assiná-la em igual prazo e nas mesmas condições do vencedor, conforme 
prescrevem os artigos 81, parágrafo único, e 64, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
13. DA OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

13.1. A Comissão de Licitação comunicará ao vencedor o resultado da licitação, convocando-o, 
concomitantemente, para a adoção das demais providcências previstas neste Edital nos prazos fixados, 
com vista à outorga da respectiva Escritura Pública de Compra e Venda. 

13.2. A posse e o domínio do bem imóvel somente serão transmitidos ao licitante vencedor, 
após a quitação plena do preço ofertado e da assinatura da respectiva Escritura de Compra e Venda, 
correndo por conta deste as despesas com impostos, dentre os quais o de transmissão inter vivos (ITBI), 
custas e emolumentos cartorários, taxas, e demais encargos devidos e vinculados à compra e venda 
dos imóveis que lhe forem adjudicados, ou desta decorrente. 

 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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Pela inexecução total ou parcial das condições do resultado da licitação, o Município poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao adjudicatário as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 
8.666/93, podendo a multa corresponder a até 5% do valor adjudicado. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A Prefeitura Municipal de Vista Alegre, RS,  poderá, em qualquer fase do processo, revogar 
ou anular a presente licitação no todo ou em parte, mediante justificativa fundamentada, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 49 e respectivos parágrafos. 

15.2. Os bens imóveis objeto desta licitação serão alienados (vendidos) no estado em que se 
encontram, subentendendo-se pleno e expresso conhecimento e aceitação de sua situação pelo 
proponente. 

15.3. O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como sobre a real situação do bem imóvel, objeto 
desta licitação, não podendo qualquer proponente alegar o desconhecimento para justificar os atos 
praticados em desacordo com estas condições. 

15.4. Os casos omissos serão examinados e decididos na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

 
16. ANEXOS DO EDITAL 

Integram o presente edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I - Proposta de Preço; 
b) Anexo II – Declaração de aceitação ao Edital; 
 

17. DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, RS, para dirimir e resolver quaisquer 
dúvidas oriundas da interpretação deste edital e, desde já, renunciam a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Vista Alegre, RS, 19 de julho de 2019. 
 
 
 

Zairo Riboli 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
Este edital foi examinado e aprovado  
por esta Assessoria Jurídica. 
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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE /RS 

 
ANEXO I 

 
Edital de Concorrência n°. 02/2019 

 
PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (Modelo) 

 
Nome do Proponente: ______________________________________________________ 
 
Endereço do Proponente. ___________________________________________________ 
 
Número do CPF/CNPJ do Proponente: ________________________________________ 
 
 

Nº do 
Item 

 
Quantidade 

 
Discriminação 

Valor da Proposta 
em R$ para 
aquisição 

 01 Chácara urbana nº. 04, sem edificações, com a de 
1.014,57m², situado na cidade de Vista Alegre, 
RS, com as seguintes confrontações: a 
NORDESTE, com a faixa de domínio da RS472, 
onde mede 21,97 metros; a NOROESTE, com a 
chácara urbana nº. 05, onde mede 44,07 metros; 
ao SUDESTE, com a chácara urbana nº. 03, onde 
mede 48,73 metros; e, ao SUDOESTE, com terras 
do lote rural nº. 274, onde mede 22,01 metros. 
 
Imóvel registrado sob nº. 1/ 18.211 do Livro 2-RG 
do SRI da cidade de Frederico Westphalen, RS; 
 
Número do Patrimônio Municipal 3159. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista Alegre, RS ____ de ______________ de 2019. 

 
 

_____________________________________ 
Nome Legível e Assinatura do Proponente 

 
 

Observação: Assinatura do proponente, de acordo com o documento anexado no envelope nº 001. 
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MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE /RS 

 
ANEXO II 

 
Edital de Concorrência n° 02/2019 

 
 
 

DECLARAÇÃO ACEITANDO E SUBMETENDO-SE A TODOS OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL (Modelo) 
 
 

Fulano de Tal, infrafirmado, residente e domiciliado na Rua ______________, nº ____, Bairro 

___________, na cidade de ______________________, Estado do ____________________, Inscrito no 

CPF ou CNPJ sob nº ________________________, RG ___________________, emitido em 

______________, pela _________, Declara que aceita e submete-se a todos os termos do presente 

Edital de Concorrência. 

 
 

Vista Alegre, RS, ____ de ______________ de 2019. 
 
 

_____________________________________ 
Nome Legível e Assinatura do Proponente 

 
 

Observação: Assinatura do proponente, de acordo com o documento anexado no envelope nº 001. 
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Anexo III 
 

 
  


