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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 011/2013 
 
 
 
O PREFEITO DE ROSÁRIO DO SUL–RS, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e Lei Municipal 
nº 3.017/2010, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 
10 horas, do dia 19 de fevereiro de 2014, na sala de reuniões 
do Departamento de Licitações, localizado na Rua Amaro Souto, nº 2203, a 
Comissão Permanente de Licitações se reunirá com a finalidade de vender, 
pela maior oferta, uma área de terra de propriedade do município, 
denominada “DIVISA”, conforme descrição e características constantes no 
ANEXO I do presente edital. 

 
Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que 

apresentarem os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital. 
 

 
 
1 DO OBJETO 
 

Constitui objeto da presente licitação a venda de uma área de 
terras de 185,391 (cento e oitenta e cinco vírgula trezentos e noventa e um) 
hectares, de propriedade do município de Rosário do Sul-RS, denominada 
“DIVISA”, conforme descrição e características constantes no ANEXO I deste 
Edital, do tipo maior oferta. 
 
 
 
2 DA DOCUMENTAÇÃO  
 
2.1 Declaração que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o Decreto Federal n° 4.358/2002 (ANEXO II). 
 
2.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela participante, de que não 
foi considerada inidônea para contratar com a administração pública (ANEXO 
III). 
 
2.3 Habilitação Jurídica: 
 
a) carteira de identidade, no caso de pessoa física; 
 
b) registro comercial no caso de empresa comercial; 
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c) 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; 
 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
2.4 Regularidade Fiscal: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), 
ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 
 
c) os licitantes poderão também apresentar Certificado de Registro 
Cadastral – CRC, em substituição aos documentos constantes, no setor de 
cadastros do Departamento de Licitações do Município de Rosário do Sul, 
desde que atenda aos requisitos constantes no Edital, assegurado, ao lá 
cadastrado, o direito de apresentar a documentação, atualizada e 
regularizada, dentro do envelope da documentação na própria sessão; 
 
d) os licitantes que no Certificado de Registro Cadastral não atenderem os 
requisitos da habilitação constantes neste item, serão considerados 
inabilitados, salvo se apresentarem a documentação atualizada e regularizada 
na própria sessão, de acordo com a letra ‘c’ deste item; 
 
2.5 Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior 
a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento. 
 
2.6 Os documentos constantes no item 2 poderão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos que puderem ser 
extraídos de sistemas informatizados (internet), também ficam autorizados, 
com a observância de que a veracidade destes será submetida à comprovação 
pela Administração. Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 
90 (noventa) dias, contados da data da respectiva emissão, para aqueles nos 
quais não constarem validade. 
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3 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão 
recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, 
respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 
 

No primeiro: 
 
AO  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 
Concorrência Nº ...../2013 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA) 
OBJETO: venda de uma área de terra de propriedade do 

município de Rosário do Sul, denominada “DIVISA”. 
 
 
No segundo: 
 
AO  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 
Concorrência Nº ...../2013 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA) 
OBJETO: venda de uma área de terra de propriedade do 

município de Rosário do Sul, denominada “DIVISA”. 
 
 
3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 
01: 
   
a) documentos descritos no item 2;  
 
b) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta 
de credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a 
respeito dos atos constantes da presente licitação. 
 
3.2 O envelope nº 02 deverá conter: 
 
a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na 
última pelo representante legal da empresa ou pela pessoa física proponente, 
mencionando o preço a ser ofertado, por cada hectare, para a aquisição total 
da área licitada, bem como o valor global para aquisição da área de terra; 
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b) o licitante indicará na Proposta de Preço, preferencialmente, o nome e 
endereço completos, números de telefone e de fax, bem como endereço 
eletrônico (e-mail), se houver, para fins de eventuais contatos, assim como 
dados de sua qualificação completa (estado civil, profissão, número da cédula 
de identidade, com a identificação do respectivo órgão emissor, número do 
CPF e endereço completo de seu domicílio). 
 

Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 
(sessenta) dias a contar da data aprazada para sua entrega; 

 
Observação 2: quaisquer inserções na proposta que visem 

modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 
inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório; 

 
Observação 3: os erros de cálculo eventualmente constatados 

nas propostas dos LICITANTES serão corrigidos pela Comissão de Licitação. 
Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contidos na 
Proposta de Preço, prevalecerá o valor por extenso. 
 
 
 
4 DA VISTORIA 
 
4.1 Os bens serão franqueados para vistoria no endereço do imóvel, qual 
seja: 1º Distrito (Local Divisa), município de Rosário do Sul-RS. 
 
4.2 A vistoria poderá ser realizada por qualquer interessado, não sendo 
obrigatória para fins de participação no certame, sendo que o COMPRADOR 
não poderá desistir da compra em virtude de alegações quanto ao estado do 
bem, cabendo, portanto, a verificação, pelo interessado, no ato da vistoria. 
 
 
 
5 DO JULGAMENTO 
 
5.1  Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado 
pela Comissão Julgadora, levando em consideração o maior preço ofertado 
para aquisição da área de terra ora licitada. 
 
5.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto 
nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 
6 CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 

As hipóteses de empate terão como critério de desempate o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos licitantes. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura de Rosário do Sul 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Departamento de Licitações 

 

5 

 
 
 
7 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 

Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado seja 
igual ou superior ao valor determinado pela Municipalidade (ANEXO I). 
 
 
 
8 DOS RECURSOS 
 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as 
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
 
 
9 DOS PRAZOS 
 
9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o 
vencedor para assinar a escritura de promessa de compra e venda, no 
prazo de 30 (trinta) dias e, concomitantemente, efetuar o pagamento à 
Prefeitura de Rosário do Sul-RS, na forma e condições estabelecidas no item 
11 (DO PAGAMENTO) deste Edital. 
 
9.2 O comprador deverá comprovar o registro da Promessa de Compra e 
Venda no Registro de Imóveis local, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de sua assinatura. Tal prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, uma única vez, desde que justificado pelo LICITANTE VENCEDOR. 
 
9.3 A propriedade do imóvel somente será transferida ao comprador após o 
pagamento de todas as parcelas e com a devida comprovação de quitação. 
 
9.4 A escritura definitiva deverá ser lavrada em até 60 (sessenta) dias, a 
contar do vencimento da última parcela, desde que estejam todas quitadas. 
 
9.5 Deverá ser juntada aos autos do processo licitatório a comprovação das 
etapas constantes nos subitens 9.1, 9.2 e 9.4. 
 
9.6  O não cumprimento dos prazos constantes nos itens 9.1 e 9.2 
caracterizará desistência do licitante vencedor – sem prejuízo da aplicação de 
penalidades, na forma constante no item 10 – e facultará a convocação pela 
Administração do 2º (segundo) classificado, e assim sucessivamente até o 3º 
(terceiro) lugar, para atender em igual prazo, nas mesmas condições e valor 
constantes da proposta do 1º classificado. 
 
9.7 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por 
irregularidade, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis anteriores à 
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data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo o Prefeito 
Municipal julgar e responder a impugnação em ate 03 (três) dias úteis. 
 
9.8 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante 
que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no 
Edital até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes com os 
documentos da habilitação. 
 
 
 
10 DAS PENALIDADES 
 
10.1 Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 
(quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 
 
10.2 Multa de 8% (oito por cento), no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 
 
10.3 Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não 
adimplido do contrato. 
 
 
11 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 O pagamento do imóvel será efetuado em 03 (três) parcelas, sem juros 
e de igual valor, da seguinte forma: 
 

PARCELA VENCIMENTO 
1ª 31/05/2014 
2ª 31/05/2015 
3ª 31/05/2016 

 
11.2 O pagamento deverá ser efetuado diretamente na tesouraria do 
Município. 
 
11.3 Na ocorrência de inadimplemento das obrigações relacionadas ao 
pagamento das parcelas, sobre a prestação vencida incidirá juros de mora de 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada até a data da sua 
liquidação, além dos encargos contratuais, até o limite de 30 (trinta) dias, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da promessa de compra e venda 
formalizada com o comprador. 
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12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
qualquer das disposições do presente edital. 
 
12.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
12.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
12.4 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 
 

Observação: não serão lançadas em ata consignações que 
versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre 
os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, ‘a’ e 
‘b’, da Lei n° 8.666/93). 
 
12.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, 
não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 
 
12.6 A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica 
a total concordância com as condições do Edital. 
 
12.7 É facultada à Comissão Julgadora da Licitação, em qualquer fase do 
certame, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a 
instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais 
aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 
 
12.8 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 
13 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
 

Os interessados poderão obter maiores informações junto ao 
Departamento de Licitações desta Prefeitura, das 07 às 13 horas, de segunda 
à sexta-feira, ou pelo telefone (55) 3231-2844, Ramal 217. 
 
 
 
14 DOS ANEXOS 
 

Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes 
deste Edital: ANEXO I: Termo de Referência; ANEXO II: declaração de que 
cumpre as determinações do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
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Federal (modelo); ANEXO III: declaração de idoneidade (modelo); ANEXO 
IV:  avaliação do imóvel; ANEXO V: planta de localização do imóvel; 
ANEXO VI: memorial descritivo do imóvel. 
 

Rosário do Sul, 25 de novembro de 2013. 
 
 
 
Luís Henrique Oliveira Antonello, 
Prefeito Municipal. 
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ANEXO I 

 
 
Termo de Referência 

 
DESCRIÇÃO VALOR MÍNIMO 

DA OFERTA, POR 
HECTARE 

Fração de terras, de propriedade do Município de Rosário do 
Sul, com área de 185,391 hectares, sendo 26,144 hectares 
de açude e 159,247 hectares de terras próprias para 
agricultura e pecuária. O imóvel está registrado no Cartório 
de Imóveis sob a matrícula de nº 16.256 do Livro 02, às 
folhas 01, propriedade situada no 1º Distrito (Local Divisa), 
dentro de área maior de 4.120.704,05m². 
 

R$ 12.000,00 (doze 
mil reais). 

Valor mínimo para alienação da área total descrita = R$ 2.224,69 (dois 
milhões duzentos e vinte e quatro mil reais e sessenta e nove centavos). 

 
1 O bem acima descrito será vendido no estado de conservação e 
regularidade em que se encontra e na forma apresentada no presente edital, 
entendendo-se que o licitante o examinou antes da sessão pública, não 
cabendo quaisquer reclamações posteriores. 
 
2 Os interessados na compra do bem imóvel deverão formular proposta 
contendo o valor global para a totalidade da área. 
 
3 Além de outras obrigações estabelecidas neste edital ou em lei, 
particularmente na Lei nº 8.666/93, constituem obrigações do COMPRADOR: 
 
a) arcar com todas as despesas relativas ao bem adquirido após a imissão 
na posse; 
 
b) arcar com as despesas de operação, especialmente com o pagamento 
de quaisquer despesas e encargos relativos à transação. 
 
4 O imóvel será efetivamente entregue no momento da assinatura da 
Promessa de Compra e Venda, ocasião em que o comprador se imitirá na 
posse do imóvel, sendo responsável por todas as despesas que incidirem 
sobre o mesmo. 
 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura de Rosário do Sul 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Departamento de Licitações 

 

10 

 

ANEXO II 
 
 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE) 
 
 
DECLARAÇÃO (modelo) 
 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital Concorrência 

Pública nº ..../2013, que não possuímos em nosso quadro de pessoal, 
empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 

 
 
Local e data. 
 
 
Representante Legal 
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ANEXO III 

 
 
(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA LICITANTE) 
 
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 
Local e data. 
 
 
Representante Legal 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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