
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 

VALOS
Rua Rubert, 900

C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS-RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2021

PROCESSO Nº 01/2021

TIPO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 89.708.051/0001-86, com sede administrativa na Rua 

Rubert, n.º 900, na cidade de Fortaleza dos Valos  RS, representado neste ato pela sua 

Prefeita Municipal, Sra. MÁRCIA ROSSATTO FREDI, no uso de suas atribuições, torna 

pública a realização de licitação, no dia 17 de fevereiro de 2021, às 10 horas, na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a venda 

de bens imóveis, conforme especificações descritas no item 2.1 deste edital.

1.2. O Edital, e seus anexos, poderá ser obtido no Setor de Licitações, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos-RS, no endereço supra, durante o 
expediente administrativo, mediante assinatura do termo de recebimento do edital ou, 
ainda, no site www.pmfv.rs.gov.br . 

2. OBJETO 
2.1. O objeto da presente licitação é a alienação (venda) de imóveis de propriedade do 
Município de Fortaleza dos Valos-RS, conforme autorização da Lei Municipal nº 
1.880/2019, adiante discriminados: 

Item Imóvel Valor mínimo 
da oferta R$

01 Imóvel Área de terras de cultura 50.572,80

Matrícula 10.225

Livro 2

Registro Geral

Cartório de Registro Ibirubá/RS

Benfeitorias Não há

Área Superficial 30.000,00m2.

Localização Distrito de Sede Aurora, zona rural do 
município de Quinze de Novembro-RS 
denominado Sitio do Pica Pau Amarelo, 
com as seguintes confrontações 
autônomas: ao norte com terras de Egon 
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Budke, por uma linha de 139,00m; ao 
sul, com estrada que vai até o Rio Jacuí 
e terras de José Antônio Merg e Ereno 
Frederico Merg, por uma linha de 144,30 
m; ao leste, com terras de Clodemar 
Schumann, por uma linha de 208m e ao 
Oeste, com terras de Seno Garmatz, por 
uma linha de 215,00m

02 Imóvel Terreno Urbano 350.000,00

Matrícula 15.235

Livro 2

Registro Geral

Cartório de Registro Cruz Alta/RS

Benfeitorias Sim há

Área Superficial 2.878,36m2.

Localização Situado na cidade de Fortaleza dos 
Valos, na zona urbana, que confronta-
se: ao norte, com a Rua Emílio Rubin, 
lado direito; ao Sul, com terreno de 
Ernani de Bortoli e Balduíno Elicker; a 
Leste, com terrenos de Waldomiro 
Vianei Durigon Rubin e, ao Oeste, com 
uma Rua sem Denominação, onde faz 
frente.

Observação: Sobre o terreno há benfeitorias, constantes do laudo de avaliação, que não 
estão averbadas no Registro de imóveis.

3. VISTORIAS DOS BENS 
3.1. O contato para a vistoria dos bens imóveis objeto desta Concorrência Pública 
poderão ser feitos em horário de expediente, das 7h30min às 13h30min, na Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, sito à Rua Rubert n.º 900, ou agendados 
pelo telefone (55) 3328 1133.

4. PREÇO MÍNIMO DO BEM
4.1 O valor mínimo fixado para os respectivos bens imóveis está discriminado nos Itens 1 
e 2, deste edital.

5. CONDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO
5.1. A documentação para a habilitação deverá ser apresentada em envelope distinto, 
contendo a documentação abaixo relacionada:
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5.1.1. Para pessoa física proponente: 
a) Cópia da identidade; 
b) Cópia do CPF, a qual também poderá ser obtida como comprovante de situação 

regular  em:
 http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp

 
5.1.2. Para pessoa jurídica proponente: 

a) Cópia do contrato social ou documento constitutivo atualizado; 
b) Cópia da identidade do representante legal; 
c) Cópia do CPF do representante legal, a qual também poderá ser obtida como 

comprovante de situação regular em:
 http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
 

5.2. Os envelopes “1”  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “2” -PROPOSTA, deverão 
ser entregues em envelopes distintos, diretamente à Comissão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, RS, até às 10h do dia de abertura da 
licitação, com a identificação externa do respectivo conteúdo, como se segue: 

ENVELOPE “1”  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
NOME DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 

ENVELOPE “2”  PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
NOME DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 

5.3. O licitante poderá comparecer pessoalmente ou por representante (devidamente 
qualificado) munido da Carta de Credenciamento, à reunião de abertura das habilitações 
e propostas. 
5.4. 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 Art. 43, da Lei 8.666/93. 

6. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
6.1. O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário no Banco Banrisul, 
sendo favorecida a Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos-RS, nas seguintes 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
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condições:
6.1.1 Item 1: Em duas parcelas no valor R$ 25.286,40 (vinte e cinco mil, duzentos e 
oitenta e seis reais e quarenta centavos) cada, devendo a primeira ser paga no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contados da data da intimação emitida após os atos de homologação 
e adjudicação do processo licitatório, e a segunda até o dia 30 de maio de 2021;
6.1.2 Item 2: Em três parcelas, da seguinte forma:
 - Primeira parcela, no valor de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais) 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da intimação emitida após os atos de 
homologação e adjudicação do processo licitatório;
-Segunda parcela, no valor de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), 
devendo ser paga até o dia 30 de maio de 2021;
-Terceira parcela, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), devendo ser 
paga até o dia 15 de agosto de 2021;
6.2. É requisito prévio à assinatura do termo contratual de compra e venda o pagamento 
da primeira parcela no percentual retro; 
6.2.1. O controle do pagamento ficará a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda, que 
fornecerá a conta que será utilizada para o depósito do pagamento e emitirá os 
respectivos documentos de arrecadação informando os valores e os vencimentos dos 
valores. 
6.2. Após o pagamento integral, o vencedor da Concorrência Pública diligenciará a 
lavratura e outorga do respectivo recibo 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 11.2 e 11.3, às suas expensas, sendo todas as despesas 
relacionadas à transferência de propriedade do bem imóvel de responsabilidade dos 
arrematantes. 
6.3. A lavratura da escritura pública de compra e venda ficará adstrita ao pagamento 
integral do(s) bem(s). 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL 
7.1. A proposta comercial será apresentada, em via única, digitada ou em letras de forma, 
sem rasura, entrelinhas ou emendas, com clareza e objetividade e com todas as páginas 
rubricadas, em envelope lacrado. 
7.2. A proposta deverá tomar por base o valor mínimo de avaliação do bem imóvel, 
conforme indicado na descrição do objeto - Itens 1 e 2 deste edital e, como tal, será 
considerada para efeito de julgamento pela Comissão Permanente de Licitação. 
7.3. Na proposta deverá ser indicada as condições de pagamento de acordo com o que 
determiona o Item 6.1 deste edital, não sendo aceitas propostas alternativas, sob pena de 
desclassificação. 
7.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação 
para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
7.5. A proposta deverá ser assinada, na forma legal, podendo o proponente ser 
representado, mediante carta de credenciamento em modelo disponibilizado no Anexo II. 
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8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1. A abertura dos envelopes será processada pela Comissão Permanente de Licitação, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, RS, em reunião 
aberta ao público, a ser realizada no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo.. 
8.2. A Comissão examinará e verificará o conteúdo dos envelopes. Os proponentes 
poderão adotar idêntico procedimento, bem como apresentar objeções, por escrito, que 
passarão às mãos da Presidente da Comissão. As objeções levantadas e não 
solucionadas de imediato, serão reduzidas a termo para julgamento posterior. 
8.3. O processo de abertura dos envelopes sob os números “1” e “2” dividir-se-á em duas 
etapas: 
8.3.1. Primeira Etapa: Abertura do(s) envelope(s) sob o número um, para exame da 
documentação referente à habilitação. 
8.3.2. Segunda Etapa: Abertura do(s) envelopes sob o número dois, contendo a proposta 
de preço dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição 
de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos. 
8.4. Aos proponentes inabilitados, que estiverem presentes, serão devolvidos os 
envelopes “2” - das Propostas, ainda fechados, fazendo-se o respectivo registro em Ata. 
A licitante inabilitada que não estiver presente deverá retirar sua proposta, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de intimação do ato. Decorrido este prazo, sem que a 
proposta seja retirada, a Prefeitura Municipal providenciará sua destruição. 

9. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
9.1. Serão abertos apenas os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados. 
9.2. A inadequação da proposta aos requisitos deste Edital a torna desclassificada. 
9.3. Serão registradas em ata as ocorrências da reunião e a classificação do julgamento 
das propostas, ao que se dará publicidade.
9.4. Todos os atos da Comissão Permanente de Licitação serão divulgados, nos termos 
da Lei. 
9.5. O critério para escolha do licitante vencedor será aquele que fizer a MAIOR 
OFERTA. 
9.6. No caso de se verificar empate entre as propostas, a Comissão utilizará, para 
desempate, o critério de sorteio, em reunião para a qual serão convocados todos os 
licitantes, salvo se estiverem presentes todos os proponentes, e houver consenso na 
decisão imediata, além da renúncia do prazo recursal. 
9.7. Será desclassificada a proposta que:
1) não constar o preço; 
2) estiver com preço inferior ao do valor da avaliação;
3) estiver vinculada a outras propostas e; 
4) deixar de atender a qualquer exigência deste edital. 
9.8. Se todas as propostas dos proponentes habilitados forem desclassificadas, poderá a 
Prefeitura Municipal, conforme o caso e segundo sua conveniência, fixar um prazo de 8 
(oito) dias úteis para que estes apresentarem novas propostas, nos termos deste Edital. 
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10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. 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). 
10.2. A decisão da Comissão de Licitação será considerada definitiva após a 
homologação do resultado, o que ocorrerá transcorrido os 5 (cinco) dias úteis do 
interregno recursal. 
10.3. Todos os participantes serão avisados do resultado definitivo através de publicação 
nos órgãos oficiais de imprensa, conforme manda a Lei nº 8.666/93. 
10.4. O processo licitatório será concluído mediante a assinatura do Termo Contratual (ou 
outro instrumento equivalente) de Compra e Venda do Bem imóvel. 
10.5. O licitante vencedor deverá assinar o Termo Contratual de compra e venda no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da comunicação do resultado ao 
licitante vencedor e respectiva intimação emitida após os atos de homologação e 
adjudicação, pela Prefeitura Municipal. 
10.6. Se o vencedor deixar de assinar o contrato no prazo estipulado, a adjudicação será 
transferida sucessivamente aos licitantes remanescentes na ordem de classificação, para 
assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições, conforme prescrevem os artigos 81, 
parágrafo único e 64, §2º, da Lei 8.666/93. 

11. DA OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 
11.1. A Comissão de Licitação comunicará ao vencedor o resultado da licitação, 
convocando-o, concomitantemente, para a adoção das demais providências previstas 
neste Edital nos prazos fixados, com vista à outorga do respectivo recibo de compra e 
venda. 

11.2 Deverá o licitante apresentar:

Se pessoa física:
a) Cópia de comprovante de endereço; 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Débitos Relativos aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União) que pode ser obtida em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Informa
NICertidao.asp?Tipo=2 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, que pode ser obtida em 
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/cer-pub-sol.aspx? 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que pode ser obtida em 
http://www.tst.jus.br/certidao/

Se pessoa jurídica:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/cer-pub-sol.aspx
http://www.tst.jus.br/certidao/
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a) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Débitos Relativos aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União) que pode ser obtida em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Informa
NICertidao.asp?Tipo=1 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, que pode ser obtida em 
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/cer-pub-sol.aspx? 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que pode ser obtida em 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

e) Prova de Regularidade com o FGTS que pode ser obtida em 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

11.3. A posse e o domínio do bem imóvel somente serão transmitidos ao licitante 
vencedor, após a quitação plena do preço ofertado.
11.4 Correrão por conta do comprador as despesas com impostos, dentre os quais 
o de transmissão inter vivos (ITBI), emissão de certidões atualizadas da respectiva 
matrícula acompanhada das negativas de ações pessoais e reipersecutórias/ônus 
reais obtidas no CRI da respectiva Comarca em que o imóvel está incrito, custas e 
emolumentos cartorários, taxas, e demais encargos devidos e vinculados à compra 
e venda dos imóveis que lhe forem adjudicados, ou desta decorrente.
11.5 Caso o licitante não consiga cumprir estes requisitos não será lhe outorgada a 
escritura sendo-lhe restituído o valor pago até o momento com a retenção de 
qualquer multa que possa advir deste não cumprimento dos requisitos.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito às sanções e penalidades adiante descritas:
12.1.1  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, e pagar o preço, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 
I -Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida ou;  
II -Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 
12.1.2 As multas referidas neste item não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas Leis 8.666/93.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. A Prefeitura Municipal poderá, em qualquer fase do processo, revogar ou alterar a 
presente licitação no todo ou em parte, mediante justificativa fundamentada. Deverá 
declarar, de ofício ou por provocação de terceiros, sua nulidade, se constatada a 

http://www.tst.jus.br/certidao/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/cer-pub-sol.aspx
http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
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existência de ilegalidade, nos termos da Lei n.º 8.666/93, art. 49 e respectivos parágrafos. 
13.2. Os bens imóveis, objeto desta licitação, serão alienados (vendidos) no estado 
em que se encontram, subentendendo-se, com a vistoria prévia, pleno e expresso 
conhecimento, e aceitação de sua situação pelo proponente, inclusive com relação 
a: eventuais diferenças entre a área descrita na Matrícula do Cartório de Registro 
de Imóveis e a área de fato apurada existente no local, infra-estrutura que atende os 
imóveis (como pavimentação, rede elétrica, rede hidráulica e rede sanitária). 
13.3. O ato de entrega dos envelopes pressupõe o prévio e pleno conhecimento e a 
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.
 13.4. Maiores informações, como Cópia do Edital na íntegra, e seus anexos, poderão ser 
retirados na Prefeitura Municipal, sito na Rua Rubert, nº 900, ou no site: 
www.pmfv.rs.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone  55-3328- 
1133, no horário das 13h30min às 13h30min ou pelo e-mail: pmlicita@pmfv.rs.gov.br.
13.5. Os casos omissos serão examinados e decididos na forma da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

14. ANEXOS DO EDITAL 
14.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I  Modelo de Proposta de Preço; 
b) Anexo II  Modelo de Carta de Credenciamento; 
c) Anexo III  Minuta Contratual. 

15. DO FORO 
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cruz Alta-RS para dirimir e resolver quaisquer 
dúvidas oriundas da interpretação deste edital e, desde já, renunciam a outros por mais 
privilegiados que sejam. 

Fortaleza dos Valos, 05 de janeiro de 2020.

MARCIA ROSSATTO FREDI

      Prefeita Municipal

MARCELISA LOPES GRAUNKE

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

mailto:pmlicita@pmfv.rs.gov.br

