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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 

 

 

 

“OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO 

DE PROJETOS VISANDO A SELEÇÃO 

DE EMPRESAS PARA CONCESSÃO DE 

DIREITO REAL DE USO DOS IMÓVEIS 

PÚBLICOS.” 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com 

sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

88138292/0001-74, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Zilase 

Rossignollo Cunha, faz saber pelo presente EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO, que estará efetuando CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

(empresas), visando à seleção de projetos para concessão direito real de uso dos 

lotes do Bairro Cirino Dorneles Aprato, sendo sua divulgação promovida à luz dos 

princípios esculpidos no “caput” do art. 37 da Constituição da República Federativa  

do  Brasil/88, Lei  Nº 3258/2011 e Decreto Municipal nº 072/2012. 
 
 

 

1 OBJETO 

 

O Presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO para 

recebimentos de projetos visando à seleção para participação em processo licitatório 

para concessão de direito real de uso gratuito de Lotes localizados no Bairro Cirino 

Dorneles Aprato, a fim de instalação de empresas interessadas em investir no 

Município de Rosário do Sul, conforme relação constante no ANEXO I deste edital. 

 

 

2. DO CADASTRO  

 

O incentivo será concedido à vista de requerimento das empresas via protocolo da 

Prefeitura para a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, instruído com os 

seguintes documentos:  

I- cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado;  

II- prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da 

Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua sede;  

III- Prova de regularidade, em se tratando de empreendedor já em atividade, 

quanto a:  
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a) tributos e contribuições federais.  

b) tributos estaduais.  

c) tributos do Município de sua sede.  

d) contribuições previdenciárias.  

e) FGTS.  

IV- projeto circunstanciado do investimento que pretende realizar, 

compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações, 

produção estimada, projeção do faturamento mínimo, estimativa do Valor 

Adicionado Fiscal e/ou Imposto Sobre Serviços a serem gerados para o 

período do beneficio, projeção do número de empregos diretos e indiretos, 

a serem gerados, prazo para o início de funcionamento da atividade e 

estudo de viabilidade econômica do empreendimento;  

V- projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de 

recuperação dos danos que vierem a ser causados pela indústria;  

VI- certidão negativa judicial e de protesto de títulos da Comarca a que 

pertence o Município em que a empresa interessada tiver a sua sede.  

Parágrafo único- O requerimento de que trata o ‘caput’ deverá ser acompanhado, 

ainda, de memorial contendo os seguintes elementos:  

I- valor inicial de investimento.  

II- área necessária para sua instalação.  

III- absorção inicial de mão-de-obra e sua projeção futura.  

IV- efetivo aproveitamento de matéria-prima existente no Município.  

V- viabilidade de funcionamento regular.  

VI- produção inicial estimada.  

VII- previsão de: faturamento, Valor Adicionado Fiscal (VAF), ISS, empregos 

diretos e indiretos.  

VIII- atestados de idoneidade financeira, fornecidos por instituições bancárias;  

IX- demonstração das disponibilidades financeiras para aplicação no 

investimento proposto.  

X- outros informes que venham a ser solicitados pela Administração 

Municipal. 

 

3 DO PRAZO E DA SELEÇÂO DOS PROJETOS 
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a) O prazo para apresentação dos projetos será de 01/03/2017 a 31/03/2017; 

 

b) As avaliações das empresas solicitantes serão realizadas tecnicamente pela CEAT 

Socialmente pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, conforme critérios 

abaixo: 

b.1) DA COMISSAO ESPECIAL PARA ANALISE TÉCNICA – CEAT 

Será composta por três titulares e três suplentes, nomeados por portaria do Prefeito 

Municipal e constituída por funcionários ou pessoas ligadas direta ou indiretamente à 

administração municipal, com conhecimento de mercado e dos setores ligados à 

administração, planejamento, fiscalização e arrecadação. 

b-2) Caberá a CEAT: 

- Avaliar a capacidade de retorno que os investidores proporcionarão à municipalidade 

e à população, devendo esta comissão criar mecanismo e buscar dados que lhe 

garantam cálculos e projeções aproximadas, que subsidiem o parecer favorável ou 

não à concessão dos incentivos. 

- Elaborar e atualizar a fórmula de cálculo do retorno proporcionado por cada 

empreendimento com base nos critérios deste regulamento. 

- Avaliar e acompanhar as prestações de contas efetuadas pelas empresas, após a 

concessão dos incentivos, emitindo parecer favorável ou não sobre a aprovação 

destas contas. 

- Sugerir medidas legais para atualizar o programa de desenvolvimento sustentável 

de ROSARIO DO SUL. 

- A CEAT, terá caráter informativo, emitindo parecer favorável ou não, podendo o 

Prefeito acatar ou não o parecer desta, em conformidade com as possibilidades e 

dotações orçamentárias municipais. 

c)  DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

Será composto por três titulares e três suplentes nomeados por decreto do Prefeito 

Municipal e constituída por representantes dos setores administrativos, políticos, 

produtivos, industriais e comerciais do município, ou, representantes de suas 

entidades de classe. 

c.1) Caberá ao Conselho: 

- Opinar favoravelmente ou não a concessão dos auxílios, após a manifestação da 

CEAT, não podendo modificar os critérios técnicos. 

- Somente será avaliado pelo conselho, com possibilidade de modificação da decisão 

da CEAT, nos casos de parecer favorável desta. 
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- Nos casos de parecer técnico desfavorável da CEAT, não poderá o conselho alterar a 

decisão desta, podendo apenas analisar e solicitar informações sobre os motivos da 

decisão, quando não for entendida pelo conselho.  

- O conselho terá apenas caráter consultivo, e não decisivo, podendo o Prefeito acatar 

ou não a manifestação deste. 

- As manifestações do conselho deverão ser emitidas por escrito, sob a forma de 

“OPINÃO”. 

 

4 Do RETORNO SOCIAL 

 

Na análise sócio/econômica, será considerada a quantidade de empregos 

gerados, direta e indiretamente, entre pessoas residentes neste município, bem como 

a quantidade de sócios e seus dependentes beneficiados pelo investimento, também 

será calculado o valor econômico que cada emprego gerado, traz para a 

municipalidade. 

 

 

5 – DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 

 

a) Na parte sócio/ambiental, será considerado, local de instalação, adaptação ao 

plano diretor do município, o impacto ao meio ambiente e a sociedade. 

a.1)  A comissão deverá avaliar se o local da instalação da empresa, esta em 

conformidade com suas características, e se adaptam dentro das características locais 

estipuladas pelo plano diretor municipal. 

a.2) A comissão deverá avaliar e exigir quando for o caso, um estudo do impacto 

ambiental, que possibilite a municipalidade nortear um custo beneficio, na instalação 

da empresa, assegurando principalmente a manutenção da qualidade de vida 

existente no local. 

6 – DA ANÁLISE DE MERCADO 

a) Nas características da empresa, será analisada a compatibilidade com o 

mercado e a possibilidade de adaptação ao mesmo. 

b) A comissão deverá solicitar, quando for o caso, que a empresa requerente, 

apresente um estudo de viabilidade econômica, demonstrando que é viável sua 

instalação no local. 

 c) A comissão deverá analisar na concessão se a empresa ou o ramo de atividade já 

não esta saturado no mercado local, ou em caso de não existência, ver das 

possibilidades do mercado, quanto à matéria prima, e a colocação do produto final no 

mercado. 

7 – DO INTERESSE PÚBLICO 
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O interesse público será determinado pela prefeita municipal e levará em 

consideração os seguintes itens: 

a) Quantidade de empregos gerados; 

b) Valor adicionado fiscal proporcionado; 

c) Empresas locais ou empreendimentos de pessoas do Município; 

          d) Distribuição proporcionalmente igualitária entre os solicitantes; 

e) Enquadramento nas características Municipais; 

f) Preservação do meio ambiente; 

g) Exploração legal da propriedade, com respeito à relação de emprego e o 

meio social, sem prejudicar o bem estar da comunidade. 

8 – DOS PARECERES: 

a) Os pareceres emitidos pela comissão especial para análise técnica (CEAT), serão 

embasados na legislação vigente em especial a Lei n° 965/2011 e neste regulamento. 

Servindo como embasamento para a decisão administrativa da concessão ou não do 

mesmo.  

a.1 os pareceres serão acompanhados sempre pela documentação de análise acima 

prevista.  

a.2 Os pareceres serão emitidos por escrito, com no mínimo 2/3 da comissão 

presente e devidamente assinados por todos. 

a.3  As decisões para emissão de parecer, deverão ser por maioria absoluta desta, ou 

seja, 2/3 da comissão. As Opiniões do Conselho, obedecerão os critérios descritos no 

item 2.2 do art. 1º Decreto Municipal Nº este regulamento. 

 

 9 – DO CADASTRAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE INCENTIVOS: 

 

 Este chamamento ficará aberto pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

a) Após o término dos cadastramentos a CEAT, emitirá seus pareceres. 

              b) Os empreendimentos de maior valor que dependem de aprovação da 

câmara de vereadores poderão ser recebidos e analisados a qualquer tempo, 

independendo de estar ou não inscritos. 

 

10 INFORMAÇÕES 

 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de 

da Indústria e Comércio pelo fone/fax (55) 3231-6511. 
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11 DOS ANEXOS 

 

Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes deste Edital: 

 

ANEXO I: Termo de Referência; 

 

 

Rosário do Sul, 23 de fevereiro de 2017.  

 

 

 

 

 

                Zilase Rossignolo Cunha, 

Prefeita Municipal  
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ANEXO I 

 

1º LOTE DE AREA NO BAIRRO CIRINO DORNELLES APRATO, DISPONIVEIS 

PARA CHAMAMENTO PUBLICO PARA EMPRESAS INTERESSADAS  

 

 LOTE QUADRA    MEDIDA                      R U A 

   24         B 1 30 X 49 Jaime Bermudes Ramis / Oberon Pereira Dantas 

   25         B 1 49 X 10 

X20 

Oberon Pereira Dantas 

   26         B 1 30 X 80 Nagel Fagundes / Oberon Pereira Dantas 

   27         B 2 25 X 80 Nagel Fagundes / Oberon Pereira Dantas 

   28         B 2 25 X 80 Oberon Pereira Dantas 

   31         E 25 X 80 Jose Joao Pinto / Oberon Pereira Dantas 

   41         B 1 30 X 80 Jaime Bermudes Ramis / Carlos Dalmolim 

Spanevello 

   42         B 1  30 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   43         B 1 30 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   44         B 2 25 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   45         B 2 25 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   48         E 25 X 80 Jose Joao Pinto / Carlos Dalmolim Spanevello 

   63         A 1 30 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   64         A 1 35 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   69         D 25 X 80 Rua C / Carlos Dalmolim Spanevello 

   70         D 25 X 80 Carlos Dalmolim Spanevello 

   83         L 25 x 80 Jaime Bermudes Ramis 

   88         L 24,50 X 

80 

Zila Doyle Benites 

   89         L 25 X 80 Zila Doyle Benistes 

   90         L 34,50 X 

80 

Zila Doyle Benites / Onais Pereira de Oliviera 

   91         Q 25 X 80 Zila Doyle Benites / Onais Pereira de Oliveira 

   99         P 33,50 X 

80 

Zilá Doyle Benites / Rua L 

 100         P 33,50 X 

80 

Zila Doyle Benites 

 109         O 34 X 

36,25 

Zila Doyle Benites  

 110         O 34 X 

36,25  

Zila Doyle Benites / Rua L 

111            33,50 X 

58 

Zila Doyle Benites / Rua L 

112  33,50 X 

58 

Zila Doyle Benites 

 120         O 34 X 

36,25  

Nilo Nunes de Araujo  

 121         O 34 X 

36,25 

Nilo Nunes de Araujo / Rua L 

127         M 25 X 131 Estrada da Corte 

128         M 25 X 132 Estrada da Corte 

129          M 25 X 141 Estrada da Corte 

 


