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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 004/2013 
 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM 

IMÓVEL E DE BENS IMÓVEIS 
 
 

 
O PREFEITO DE ROSÁRIO DO SUL – RS, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que às 09h30min, do dia 20 de junho de 2013, na sala de 

reuniões do Departamento de Licitações, localizado na Rua Amaro Souto 
2203, a Comissão Permanente de Licitações se reunirá com a finalidade de 
receber documentação e propostas para a concessão administrativa de uso, 

onerosa, de bens, imóvel e móveis do Município de Rosário do Sul, para fins 
de implantação do Laticínio Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 3.380 

de 02 de maio de 2013. 
 
 

 
1 OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a concessão administrativa 
de uso, onerosa, de bens, imóvel e móveis do Município de Rosário do Sul, 

para fins de implantação do Laticínio da Municipal, nos termos da Lei 
Municipal nº 3.380/13. 

 
1.2  A finalidade de tal concessão é absorver e industrializar a produção 
de leite local, com a utilização de mão de obra deste Município e prática de 

preços compatíveis com os vigentes na Região. 
 

1.3 O referido imóvel possui as descrições constantes no ANEXO I. 
 

1.4 Os bens móveis mencionados no subitem 1.1 estão relacionados no 

ANEXO II. 
 

1.5 O imóvel e os bens móveis, objeto da concessão de uso, destinam-se 
a instalação e funcionamento do Laticínio Municipal e não poderão ser 
alugados, emprestados ou, de qualquer forma, cedidos a terceiros. 
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2 CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

2.1 A participação nesta licitação é restrita às cooperativas de pequenos 

produtores.  
 

2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  
 
a) que não se qualifiquem como cooperativas;  

 
b) que, embora qualificadas como cooperativas, estejam suspensas de 

licitar e impedidas de contratar com o Município de Rosário do Sul ou que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  

 
 

 
3 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA  

 

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: 
 
AO  

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 
Concorrência Nº 004/2013 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
OBJETO:  

 
--------------------------------------------------- 

 
AO  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL 

Concorrência Nº 002/2013 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
OBJETO:  
 

 
3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope 

nº 01: 
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3.2 Declaração que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o Decreto Federal n° 4.358/2002 (ANEXO 
III). 

 
3.3 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, 

de que não foi considerada inidônea para contratar com a administração 
pública (ANEXO IV). 

 

3.4 Habilitação Jurídica: 
 

a) ato constitutivo, de acordo com o que determina o art. 14 da Lei nº 
5.764/1971; 

 

3.5 Regularidade Fiscal: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividades; 
 

c) 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; 

 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos em lei; 
 

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011); 

 

g) 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; 
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h) 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 ‘g’ deste item; 

 
i) comprovante da DAP Jurídica (Declaração de Aptidão ao Pronaf); 

 

j) para as Cooperativas, deverá ser apresentada a Ata de Reunião da 
diretoria, comprovando o interesse na participação do certame licitatório, a 

relação de todos os cooperativados, com Certidão de Regularidade 
Previdenciária dos mesmos (atualizada, ou seja, referente ao último mês de 
competência). 

 
 

3.6 Qualificação Técnica: 
 

a) comprovar ter prestado atividade de coleta de leite no município e/ou 

região. 
 

3.7 Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do 
número do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e 

numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem 
boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão 

apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 
 

I-Liquidez Geral: AC + ARLP =  índice mínimo  

1,00 

                         PC  + PELP 

Onde: AC - Ativo Circulante 

ARLP - Ativo Realizável 

a Longo Prazo 

PC- Passivo Circulante 

PELP - Passivo Exigível 

a longo prazo 

II- Liquidez Corrente: AC  = índice mínimo 1,00 

                                PC 

Onde: AC- Ativo Circulante 

PC- Passivo Circulante 

III- Liquidez Instantânea:  AD  = índice mínimo 

0,20 

                                       PC 

Onde: AD – Ativo Disponível 

PC- Passivo Circulante 

II – Gerência de Capitais de Terceiros    PL     = 

índice mínimo 1,00 

                                                     PC+PELP 

Onde: PL- Patrimônio Líquido 

PC –Passivo Circulante 

PELP Passivo Exigível a 

Longo Prazo 

IV- Grau de Endividamento: PC+PELP = índice 

máximo 0,51 

                                                 AT 

Onde: PC- Passivo Circulante 

PELP- Passivo Exigível a 

Longo Prazo 
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AT- Ativo Total 

   

Observações: 
a.1) a Licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por 
ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar em substituição 

ao balanço patrimonial, o balanço de abertura de sua empresa;  
 

a.2) é vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 
podendo aquele ser utilizado por índices oficiais quando encerrado a mais 
de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

 
3.8 Os documentos constantes no item 3 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. 

 
3.9 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. 
 

 
3.10 O envelope nº 02 deverá conter: 

 
a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na 
última pelo representante legal da empresa, mencionando o preço a ser 

ofertado, mensal, para a remuneração da concessão; 
 

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. 

 

 
 

4 DO JULGAMENTO 
 

4.1  Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado 

pela Comissão Julgadora, levando em consideração o maior preço 
ofertado por item, para a remuneração da concessão. 
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4.2 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. 

 

4.3 Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção de 
bem imóvel concedido e dos bens móveis, bem como os tributos municipais, 

estaduais e federais incidentes, correrão por conta do concessionário. 
 

4.4 As hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, 

em ato público, com a convocação prévia de todos licitantes. 
 

 
 

5 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 
5.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado seja igual ou 

superior ao valor determinado pela Municipalidade, qual seja: R$ 200,00 
(duzentos reais) mensais. 

 

 
 

6 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. 

 
 

 
7 DO PRAZOS 

 

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, dentro de 05 
(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o 

transcurso do prazo constante do item 7.1. 
 

7.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, 
sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 

10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária 
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da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 

7.4 O prazo para a concessão é de 05 (cinco) anos, a contar da 
assinatura do contrato de concessão, podendo ser prorrogado por igual 

período. 
 

7.5 O prazo para efetivo funcionamento do Laticínio Municipal 

será de no máximo 90 (noventa) dias, contados após a assinatura 
do contrato de concessão. 

 
7.6 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por 
irregularidade protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis anteriores a 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo o 
Prefeito Municipal julgar e responder a impugnação em ate 03 (três) dias 

úteis. 
 

7.7 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. 
 

 
 

8 DAS PENALIDADES 

 
8.1 Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 

(quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 
 

8.2 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. 

 
8.3 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. 

 
 

 
9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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9.1 O pagamento da remuneração da concessão deverá ser efetuado, 
pelo licitante vencedor, diretamente na tesouraria do Município, em até 03 
(três) dias úteis antes da assinatura do contrato; sendo que deverá ser 

juntada cópia do comprovante de pagamento no ato da assinatura, sob 
pena de desclassificação. 

 
9.2 Os demais pagamentos deverão ocorrer mensalmente, até o décimo 
quinto dia útil do mês subsequente ao da utilização do serviço, diretamente 

na tesouraria do Município. 
 

9.3 Ocorrendo atraso no pagamento, será cobrado juros no valor de 
0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou 
outro índice que vier a substituí-lo. 

 
 

10 REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO 
 

10.1  O valor da remuneração da concessão será reajustado a cada 12 

(doze) meses, tendo como indexador o IGP-M/FGV, ou outro que vier a 
substitui-lo.  

 
 

 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
qualquer das disposições do presente edital. 

 
11.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos. 

 
11.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 

substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 
 

11.4 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). 

 
11.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, 
não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 
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11.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação 
constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de 
rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº 

8.666/93. 
 

11.7 A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura. 
 

11.8 A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos 

que venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da 
execução dos serviços. 

 
 
 

12 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. 

 
 

 
13 DOS ANEXOS 

 
Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes 

deste Edital: 

 
ANEXO I: memorial descritivo do bem imóvel; 

ANEXO II: descrição dos bens móveis; 
ANEXO III: declaração de que cumpre as determinações do 

inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (modelo); 

ANEXO IV: declaração de idoneidade (modelo); 
ANEXO V: minuta de contrato de concessão de uso. 

 
 
Rosário do Sul, 13 de maio de 2013. 

 
 

 
Luis Henrique Oliveira Antonello, 
Prefeito Municipal. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 

 
 

(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 IV 
 

 
 

(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 V 
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