
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Edital de concorrência para a concessão de
lotes do Distrito Industrial do município de
Restinga Sêca.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, MAURO SCHÜNKE no uso

de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e

suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do

dia 27 do mês de janeiro do ano de 2017, no Centro Administrativo Municipal, situado na

Rua Moisés Cantarelli,  nº 368, sala 13, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações,

designada pelas portarias nº 006 e 035/2016, com a finalidade de receber os envelopes de

habilitação  e  proposta  para  a  concessão  de  lotes  do  Distrito  Industrial  do  município  de

Restinga Sêca/RS.

1. OBJETO 

1.1. Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  concessão  de  lotes  do  Distrito  Industrial  do

Município de Restinga Sêca, divididos conforme a descrição a seguir:

Itens Descrição/localização
Atividade

desenvolvida
Valor mínimo m² Área Total

01 Lote 02 da quadra A Ocupação Diferencial

R$ 5,46 o m²

20.053,41m²
02 Lote 01 da quadra B Moveleira 1.745,64 m²
03 Lote 02 da quadra B Moveleira 1.664,00 m²
04 Lote 03 da quadra B Moveleira 1.704,82 m²
05 Lote 04 da quadra B Moveleira 1.704,82 m²
06 Lote 05 da quadra B Moveleira 1.745,64 m²
07 Lote 06 da quadra B Moveleira 1.664,00 m²
08 Lote 07 da quadra B Moveleira 1.664,00 m²
09 Lote 11 da quadra B Moveleira 1.664,00 m²
10 Lote 01 da quadra C Vestuário 1.745,64 m²
11 Lote 02 da quadra C Vestuário 1.664,00 m²
12 Lote 03 da quadra C Vestuário 1.704,82 m²
13 Lote 04 da quadra C Vestuário 1.704,85 m²
14 Lote 05 da quadra C Vestuário 1.745,82 m²
15 Lote 06 da quadra C Vestuário 1.664,00 m²
16 Lote 07 da quadra C Alimentação 1.664,00 m²
17 Lote 11 da quadra C Alimentação 1.664,00 m²
18 Lote 01 da quadra D Incubadora 1.745,64 m²
19 Lote 02 da quadra D Incubadora 1.664,00 m²
20 Lote 03 da quadra D Incubadora 1.704,82 m²
21 Lote 04 da quadra D Incubadora 1.704,82 m²
22 Lote 07 da quadra D Tecnológica e diversas 1.664,00 m²
23 Lote 02 da quadra E Moveleira 1.664,00 m²
24 Lote 06 da quadra E Moveleira 1.664,00 m²
25 Lote 07 da quadra E Moveleira 1.664,00 m²
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R$ 5,46 o m²

26 Lote 11 da quadra E Moveleira 1.664,00 m²
27 Lote 02 da quadra F Metal mecânica 1.664,00 m²
28 Lote 06 da quadra F Metal mecânica 1.664,00 m²
29 Lote 07 da quadra F Metal mecânica 1.664,00 m²
30 Lote 11 da quadra F Metal mecânica 1.664,00 m²
31 Lote 02 da quadra G Artefatos de cimento 1.664,00 m²
32 Lote 07 da quadra G Artefatos de cimento 1.664,00 m²

Itens Descrição/localização
Atividade

desenvolvida
Valor mínimo m² Área Total

33 Lote 08 da quadra B Moveleira

R$ 8,19 o m²

1.745,64 m²
34 Lote 12 da quadra B Moveleira 1.745,64 m²
35 Lote 08 da quadra C Alimentação 1.745,64 m²
36 Lote 12 da quadra C Alimentação 1.745,64 m²
37 Lote 05 da quadra D Incubadora 1.745,64 m²
38 Lote 08 da quadra D Tecnológica e diversas 1.745,64 m²
39 Lote 01 da quadra E Moveleira 1.745,64 m²
40 Lote 05 da quadra E Moveleira 1.745,64 m²
41 Lote 08 da quadra E Moveleira 1.745,64 m²
42 Lote 12 da quadra E Moveleira 1.745,64 m²
43 Lote 01 da quadra F Metal mecânica 1.745,64 m²
44 Lote 05 da quadra F Metal mecânica 1.745,64 m²
45 Lote 08 da quadra F Metal mecânica 1.745,64 m²
46 Lote 12 da quadra F Metal mecânica 1.745,64 m²
47 Lote 01 da quadra G Artefatos de cimento 1.745,64 m²
48 Lote 08 da quadra G Artefatos de cimento 1.745,64 m²

Itens Descrição/localização
Atividade

desenvolvida
Valor mínimo m² Área Total

49 Lote 09 da quadra B Moveleira

R$ 10,92 o m²

R$ 10,92 o m²

1.704,82 m²
50 Lote 10 da quadra B Moveleira 1.704,82 m²
51 Lote 09 da quadra C Alimentação 1.704,82 m²
52 Lote 10 da quadra C Alimentação 1.704,82 m²
53 Lote 06 da quadra D Incubadora 1.664,00 m²
54 Lote 09 da quadra D Tecnológica e diversas 1.704,82 m²
55 Lote 10 da quadra D Tecnológica e diversas 1.704,82 m²
56 Lote 11 da quadra D Tecnológica e diversas 1.664,00 m²
57 Lote 12 da quadra D Tecnológica e diversas 1.745,64 m²
58 Lote 03 da quadra E Moveleira 1.704,82 m²
59 Lote 04 da quadra E Moveleira 1.704,82 m²
60 Lote 09 da quadra E Moveleira 1.704,82 m²
61 Lote 10 da quadra E Moveleira 1.704,82 m²
62 Lote 03 da quadra F Metal Mecânica 1.704,82 m²
63 Lote 04 da quadra F Metal Mecânica 1.704,82 m²
64 Lote 09 da quadra F Metal Mecânica 1.704,82 m²
65 Lote 10 da quadra F Metal Mecânica 1.704,82 m²
66 Lote 03 da quadra G Artefatos de cimento 1.704,82 m²
67 Lote 04 da quadra G Artefatos de cimento 1.704,82 m²
68 Lote 05 da quadra G Artefatos de cimento 1.745,64 m²
69 Lote 06 da quadra G Artefatos de cimento 1.664,00 m²
70 Lote 09 da quadra G Artefatos de cimento 1.704,82 m²
71 Lote 10 da quadra G Artefatos de cimento 1.704,82 m²
72 Lote 11 da quadra G Artefatos de cimento 1.664,00 m²
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73 Lote 12 da quadra G Artefatos de cimento 1.745,64 m²

2. DA VISITAÇÃO AOS LOTES
2.1. A área integrada pelos lotes deverá ser visitada pelo licitante, no prazo de até 48 horas
antes da data prevista para o início do certame, independentemente de qualquer procedimento
formal.
2.2. A visita deverá ser comprovada mediante apresentação, no envelope de nº 1, de uma

declaração de visita ao local emitida pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura,

Desporto e Lazer, conforme modelo no ANEXO II. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1.  Poderão  participar  desta  licitação quaisquer  interessados  que  desenvolvam  atividade

industrial  ou  correlata  que  atendam os  requisitos  e  disposições  legais  deste  processo  de

concorrência pública.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas, ou pessoas jurídicas: 

3.2.1. Em  processo  de  dissolução,  liquidação,  falência,  concordata,  recuperação  judicial,

recuperação extrajudicial, fusão, cisão ou incorporação;

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa,

ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

3.2.3. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias

entre  si,  ou  ainda,  qualquer  que  seja  sua  forma  de  constituição,  estejam  participando

concomitantemente no processo licitatório;

3.2.4. Estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País;

3.2.5. Demais pessoas jurídicas que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei

nº 8.666/93, ou que a lei proíba.

3.3.  As  Microempresas  (ME)  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  (EPP),  para  assegurar  o

estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o

Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar à Comissão de

Licitações,  no ato da sessão de abertura  do procedimento  licitatório  ou preferencialmente

dentro  do  envelope  nº  1,  Declaração  de enquadramento  como ME ou  EPP,  devidamente

assinada pelo seu representante contábil, conforme modelo no ANEXO IV.

3.3.1. A declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de

abertura dos Envelopes, sob pena de não ser aceita.

3.3.2. A certidão fornecida pela Junta Comercial substitui a declaração constante do ANEXO

IV.

3.3.3. Qualquer outro modelo de declaração deverá conter todas as informações constantes

no modelo do ANEXO IV, sob pena de não ser aceita.

3.3.4. A ME e a EPP que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,

previstos  neste  Edital,  terá  sua  habilitação  condicionada  à  apresentação  de  nova

documentação, que comprove a sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da

data em que for declarada como vencedora do certame.
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3.3.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a ME e a EPP, da apresentação de

todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição.

3.3.6. O prazo de que trata o item 3.3.4 poderá ser  prorrogado uma única vez,  por igual

período,  a critério  da Administração,  desde que seja requerido pelo interessado,  de forma

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.3.7. A não regularização da documentação, no prazo fixado,  implicará na decadência do

direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

3.4. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, sem

poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da

proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores

sob quaisquer alegações.

3.5.  Os licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

3.6.  A participação  nesta  licitação  importa  à  licitante,  a  irrestrita  aceitação  das  condições

estabelecidas no presente Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos,

normas e técnicas aplicáveis.

3.7.  O  licitante  arcará  com  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  para  a  preparação  e

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

4. DA REPRESENTAÇÃO

4.1. O licitante poderá se apresentar por meio de um representante que, devidamente munido

de documento que o autorize a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por

sua  representada  durante  a  reunião  de  abertura  dos  envelopes,  seja  referente  à

documentação ou à proposta, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2.  A representação far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento

particular. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, deverá estar

expressamente disposto no Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente.

4.2.1. A não apresentação de documento que regularize o credenciamento do representante,

não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas o impedirá de se manifestar e responder em

nome da licitante.

4.3.  Não  será  admitida  a  representação  por  um mesmo representante  para  mais  de  um

licitante,  salvo  naqueles  casos  em  que  os  proponentes  estejam  participando  de  itens

diferentes.

4.4. Após a abertura do envelope de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações.
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5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

5.1. Os documentos necessários à habilitação e proposta deverão ser entregues no protocolo

municipal (que os destinará à Comissão de Licitações) 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 RESTINGA SÊCA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 010/2016

ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

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

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 010/2016

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

5.3. Cada  envelope  deverá  conter  a  documentação  e  as  informações  necessárias  ao

processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação

e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 6 e 7 do

presente edital.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. Para fins de Habilitação Jurídica deverá ser apresentado:

6.1.1. Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado.

6.1.1.1. Em se tratando de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição

de seus administradores;

6.1.1.2. Quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,

apresentar Decreto de autorização, e, quando a atividade assim o exigir, ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

6.1.2. O  licitante  deve  declarar  que  não  emprega  menores  de  dezoito  anos  em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de

quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

(modelo no ANEXO III).

6.1.3. Apresentar declaração de visita ao local emitida pela Secretaria Municipal de Indústria,

Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer (modelo no ANEXO II).

6.2. Para verificação da Regularidade Fiscal e Trabalhista deverá ser apresentada:

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
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6.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos e

contribuições federais e dívida ativa da União.

6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certidão negativa de débito ou

positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na

forma da lei.

6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - Certidão negativa de débito ou

positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na

forma da lei.

6.2.5. Certificado de regularidade para com o FGTS.

6.2.6. Prova de regularidade para com o INSS - Certidão negativa de débito ou positiva com

efeitos de negativa.

6.2.7. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

6.3. Para verificação da Qualificação Econômico-Financeira deverá ser apresentado:

6.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica.

6.4. Disposições Gerais da Habilitação:

6.4.1. Os  licitantes  poderão  também  apresentar  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC),

atualizado  e  expedido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Restinga  Sêca  em  substituição  aos

documentos relacionados no item 6 deste edital e que constam relacionados no Cadastro de

Fornecedores  do  Município,  assegurado  ao  já  cadastrado  o  direito  de  apresentar  a

documentação atualizada e regularizada na própria sessão. 

6.4.1.1. Os documentos de habilitação exigidos neste Edital, que não constarem relacionados

no CRC, deverão ser entregues dentro do Envelope nº 01 - Habilitação.

6.4.2. Os  licitantes  que  deixarem  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos  no

envelope  de  habilitação,  ou  os  apresentarem  em  desacordo  com  o  estabelecido  nessa

licitação, ou ainda, com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação

posterior, observados os princípios da proporção e razoabilidade.

6.4.3. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão,

de preferência,  ser  entregues numerados sequencialmente  e na ordem indicada,  a fim de

permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.

7. DA PROPOSTA

7.1. No envelope de nº 2, cada licitante poderá apresentar somente uma única proposta para

cada lote nesta licitação, modelo no ANEXO I.

7.1.1. Constar  01 (uma) via original,  impressa em papel,  digitalizada ou datilografada,  em

língua  portuguesa,  salvo  quanto  às  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  redigida  com

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada

pelo representante legal do licitante proponente.
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7.1.2. Fazer  menção  ao  número  dessa  licitação  e  conter  o nome  ou  razão  social  do

proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se

houver,  para  contato,  bem como:  nome,  CPF  e  cargo  do  representante  da  empresa  que

firmará contrato com a administração.  

7.1.3. Ter  validade  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias  corridos,  a  contar  da  data  de  sua

apresentação.

7.1.4. Constar na proposta o preço unitário e total do item cotado, em moeda corrente nacional

conforme relação de itens especificados no objeto.

7.1.4.1. A omissão da resposta de qualquer dos quesitos de avaliação, tais como, informações

técnicas ou outra documentação que comprove a veracidade da informação, poderá implicar

na sumária desclassificação da proposta.

7.1.5. A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por parte do

licitante de todas as condições deste Edital, independentemente de transcrição.

7.1.6. Apresentar quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes.

7.2. Disposições Gerais da Proposta:

7.2.1.  Somente serão aceitas as propostas, cujo valor apresentado seja igual ou superior ao

preço determinado pelo Laudo de Avaliação emitido pelo Departamento de Engenharia  do

Município, e discriminados neste edital.

7.2.2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer

alteração, seja para mais ou para menos.

7.2.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja

com relação  a preço,  prazo ou qualquer  condição  que importe  a modificação  dos termos

originais,  ressalvadas  apenas  aquelas  destinadas  a  sanar  evidentes  erros  materiais,

alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Licitações.

7.2.4. Serão  corrigidos  automaticamente  pela  Comissão  de  Licitações  quaisquer  erros

aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o

total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

7.2.5. Falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante

e na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de

abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta e com poderes para esse fim.

7.2.6. A falta  do CNPJ e/ou endereço completo  poderá também ser  suprida com aqueles

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Da Habilitação.

7.2.7.  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,

qualquer das exigências deste Edital, observadas as demais disposições deste instrumento.

7.2.8.  Os  preços  propostos,  que  atenderem  as  exigências  do  Edital,  serão  considerados

completos  e  suficientes  para  a  execução  do  objeto  da  presente  licitação,  sendo

desconsiderada qualquer reivindicação de alteração de pagamento quando devida e erro ou

má interpretação de parte do licitante.
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7.2.9. O não cumprimento destas exigências implicará na desclassificação parcial ou total da

proposta.

8. DO DESEMPATE

8.1.  Como critério de desempate, será declarada vencedora a empresa com mais tempo em

atividade, conforme Lei Municipal 3.208, de 14 de outubro de 2016.

8.1.1. Se as empresas licitantes forem novas, para efeito de julgamento de que trata o item

8.1, contará a data de constituição da empresa.

8.2.  A situação de empate será verificada antes da fase recursal da proposta.

8.3.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio efetuado em

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

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO

9.1.  Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nessa Concorrência e

seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para a Administração, a oferta de maior

preço.

9.2.  As propostas serão classificadas de forma decrescente levando-se em consideração o

maior preço ofertado.

9.3. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as condições e exigências

deste Edital.

9.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nessa Concorrência.

9.5. O objeto dessa Concorrência será adjudicado por item às empresas vencedoras, depois

de atendidas as condições estabelecidas neste Edital.

9.6. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas no site oficial

do  município  de  Restinga  Sêca,  pelo  link

https://www.restingaseca.rs.gov.br/site/midia/39/10/editais-e-licitacoes.html na aba “Atas”.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-

se as seguintes normas:

10.1.1. O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser

protocolizado  até  5  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  marcada  para  o  recebimento  dos

envelopes.

10.1.2. Os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data

marcada para a abertura dos envelopes.

10.1.3. Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitações no Setor

de Compras e Licitação, durante o horário de expediente vigente no Município das 08:00 as

14:00 horas, de segunda a sexta-feira.
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10.1.4. Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora

do prazo ou  enviados  por  e-mail  ou  por  qualquer  outro  meio  além do previsto  na  alínea

anterior.

11. DOS RECURSOS

11.1.  Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

11.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitações, ao

julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da

decisão objeto do recurso.

11.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitações, deverão ser protocolados,

dentro do prazo previsto no item 11.2, no Setor de Licitações durante o horário de expediente,

que se inicia às 08:00h e se encerra às 14:00h de segunda a sexta-feira.

11.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados

para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma

prevista no item 11.3.

11.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto no

item 11.2  e 11.4, ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

11.6. Decorrido  o  prazo  para  a  apresentação  das  razões  e  contrarrazões  de  recurso,  a

Comissão de Licitações poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do

relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.

11.7. A  decisão  do  Prefeito,  a  ser  proferida  nos  5  (cinco)  dias  úteis  subsequentes  ao

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitações, é irrecorrível.

11.8.  Os  prazos  previstos  nos  itens  11.6  e  11.7  poderão  ser  prorrogados,  a  critério  da

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento do recursos, como,

por  exemplo,  para  a  realização  de  diligências.  A  prorrogação  deverá  ser  devidamente

justificada nos autos da licitação.

12. DO CONTRATO, NORMAS E PRAZOS

12.1. O licitante não poderá alegar ou ressalvar qualquer direito decorrente da real situação e

estado dos lotes, pois apresentou Declaração de Visita.

12.2. O Termo Contratual,  em caráter  oneroso,  será dado pela assinatura do Contrato de

Compra e Venda, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.  

12.3. A empresa vencedora obrigar-se-á a cumprir os prazos determinados na Lei Municipal nº

3.208/2016, em seu artigo 14º:

I - obrigações de execução imediata:
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a) Apresentar protocolo de entrada em tramitação dos projetos necessários à construção e

licenciamento do empreendimento no prazo de 1 (um) mês a partir da assinatura do contrato,

conforme regulamento específico ou a critério da Administração;

b) Iniciar a construção no prazo máximo de 6 (seis) meses após a aprovação dos projetos e

licenciamentos;

c) Iniciar as atividades produtivas no prazo de 36 (trinta e seis) meses;

d) Cumprir as metas de geração de emprego, faturamento e impostos previstos para os três

primeiros anos de operação.

II - obrigações de execução continuada:

a)  Cumprir  as normas,  diretrizes e  regulamentos  especiais  que incidam sobre a atividade

industrial;

b)  Contribuir  com  a  implantação,  manutenção  e  qualificação  da  infraestrutura  do  Distrito

Industrial;

c) Proibição de vender, permutar, locar, ceder ou hipotecar o imóvel, enquanto vigorar o termo

de compromisso, salvo com expressa autorização do Município.

12.4.1. Mediante autorização expressa do Município e desde que cumpridas as obrigações de

execução  imediata,  a  empresa  poderá  transacionar  o  imóvel  devendo,  entretanto,  os

sucessores submetem-se aos requisitos previstos em lei.

12.4.2. Caso a empresa venha a descumprir  as  obrigações discriminadas no item 12.4.1.

inciso II letra c, sem a autorização do Município, a mesma obriga-se a ressarcir o município.

12.5. Também não poderá dar ao imóvel outra destinação que não para o desenvolvimento da

atividade industrial ou correlata. O descumprimento desta condição anula de imediato, o Termo

de Compra e Venda sem qualquer espécie de indenização por parte do Município.

12.6. Todas estas normas e condições deverão constar no Contrato de Compra e Venda.

12.7. A elaboração dos contratos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O  pagamento  será  efetuado  conforme  as  condições  previstas  no  Memorando  nº

913/2016, de 28 de outubro de 2016, e a partir da assinatura do Contrato de Compra e Venda,

conforme o que segue:

13.1.1. Para o pagamento à vista a empresa vencedora terá desconto de 20% (vinte por

cento) no valor total.

13.1.2. Para o pagamento parcelado poderá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) meses:

a) Áreas de até 2.000 m² (dois mil metros quadrados) podem ter seus pagamentos parcelados

em no máximo até 12 (doze) meses;

b) Áreas entre 2.000 m² (dois  mil  metros quadrados) e 21.000 m² (vinte e um mil  metros

quadrados), podem ter seus pagamentos parcelados em até 24 (vinte e quatro) meses.

13.2.  O pagamento  será  creditado em conta específica  do Município,  a  ser  informada no

momento da assinatura do Contrato pelo Setor de Tesouraria;
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13.2.1. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país.

13.3.  Na  hipótese  de  atraso  no  pagamento,  ao  valor  devido  serão  acrescentados  juros

calculados  pro  rata  die,  de  acordo  com  a  variação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor  Amplo  -  IPCA,  calculado  e  divulgado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística - IBGE.

14. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

14.1.  Constituem  obrigações  do  CONTRATANTE,  fiscalizar  por  intermédio  da  Secretaria

Municipal de Indústria Comércio Turismo Cultura Desporto e Lazer - SMICTCDL, juntamente

com o Conselho Municipal de Desenvolvimento - COMUDE, o cumprimento e a execução dos

contratos, além de exercer as demais atribuições e observar as demais obrigações previstas

na legislação pertinente.

14.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

14.2.1. O Licitante  vencedor  obrigar-se-á a cumprir  integralmente  as  regras e disposições

contidas  nas  normas  de  ocupação  e  uso  elaboradas  para  o  Distrito  Industrial,  inclusive

licenças  de operação,  regime urbanístico  e  outras  normas legais  municipais  destinadas  à

operação e gerenciamento da referida área industrial.

14.2.2.  Cumprir dentro do prazo pactuado, as obrigações assumidas, sob pena de perder o

direito de compra concedido, revertendo-se a posse do imóvel para o Município, inclusive as

benfeitorias  edificadas  ou  implantadas  pelo  CONTRATANTE,  sem  direito  a  retenção  ou

indenização.

14.2.3. Cumprir todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter

os licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IBAMA e FEPAM.

14.2.4.  Efetuar os pagamentos acordados com o Setor de Tesouraria do Município referente

aos parcelamentos negociados.

14.2.5. É vedado a empresa ceder, alienar, transferir a(s) área(s) a terceiros a qualquer título

gratuito ou oneroso dos imóveis, bem como das construções que serão erigidas, salvo prévia

e expressa autorização da administração municipal.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.  O  Contrato  de  Compra  e  Venda,  em  caráter  oneroso,  será  dado  por  tempo

indeterminado, desde que cumprida todas as obrigações contratuais.  

15.2.  Pelo Contrato de Compra e Venda a empresa obriga-se,  sob pena de resolução do

negócio a  não  ceder,  transferir,  alienar  ou  realizar  qualquer  outro  negócio  jurídico  com

terceiros sobre o imóvel sem prévia e expressa autorização do município.

15.2.1.  Caso a empresa venda o imóvel,  resolve-se a concessão e a empresa  obriga-se a

ressarcir o município dos valores pendentes de pagamento, conforme o valor do m² da área do

Distrito Industrial.
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15.3. Também não poderá dar ao imóvel outra destinação que não para o desenvolvimento da

atividade industrial ou correlata. O descumprimento desta condição em qualquer tempo, anula,

de imediato, o Contrato de Compra e Venda sem qualquer espécie de indenização por parte

do Município. 

15.4.  Se a empresa que optar pelo pagamento parcelado vier a atrasar o parcelamento, o

valor sofrerá as penalidades elencadas no Código Tributário 773/90 e alterações. 

15.5. Todas estas normas e condições deverão constar no Contrato de Compra e Venda.

15.6.  Na hipótese de descumprimento parcial ou total pelo licitante vencedor das obrigações

assumidas,  ou  a  infringência  de  preceitos  legais  pertinentes,  o  Município  poderá,  sendo

garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as sanções

elencadas.

16. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1.  É facultado à Comissão de Licitações ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do

processo,  vedada a inclusão  posterior  de documentos  ou informação que deveria  constar

originariamente  nos  envelopes  de  habilitação  e  de  Propostas.  Podendo  desconsiderar

excessos de formalismos que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e

a segurança da contratação.

16.2.  Os documentos emitidos através da internet não necessitam de autenticação, ficando

sujeitos à verificação por parte da Comissão de Licitações.

16.3. Os documentos solicitados neste Edital,  preferencialmente, deverão ser emitidos em

papéis timbrados dos Órgãos ou das Empresas que os expedirem.

16.4. Os documentos necessários à habilitação ou à proposta poderão ser apresentados em

original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou do

Setor de Compras e Licitações, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias,

desde que possam ser conferidas com os originais na sessão publica.

16.5. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e

16.6. Todos os documentos apresentados deverão estar:

16.6.1. Em  nome  da  licitante  e,  preferencialmente,  com  número  do  CNPJ  e  endereço

respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão  dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

16.6.2. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº

01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e:  

a)  não  se  enquadram no  prazo  de  que  trata  este  item os  documentos  que,  pela  própria

natureza, não apresentam prazo de validade.
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16.7. O representante legal que assinar documentos pela empresa, deverá estar investido de

poderes para esse fim e comprovar tal competência caso a Comissão de Licitações vier a

exigir.

16.8. Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a

realização de certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que

não haja comunicação da Comissão de Licitações em contrário.

16.9. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:00h às 14:00h de

segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, na Secretaria Municipal de

Planejamento, sala 14, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, onde poderão ser obtidas cópias

do  edital  e  seus  anexos  ou  pelo  fone/fax  nº  (55)  3261-3200 e  e-mail

planejamento@restingaseca.rs.gov.br.

16.10. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Modelo de proposta;

ANEXO II – Declaração de visita;

ANEXO III – Declaração de que não emprega menor;

ANEXO IV – Declaração de enquadramento de ME/EPP;

ANEXO V - Minuta do Termo de Contrato de Compra e Venda

16.11. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da

Comarca de Restinga Sêca.

Restinga Seca, 26 de dezembro de 2016.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

MÁRCIO ERCÍLIO ROHDE
Secretário de Ind., Com., Tur., Cult., 

Desp. E Lazer

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

Apresento a Vossa Senhoria a proposta  para  a  concessão de lotes do Distrito Industrial do

Município de Restinga Sêca de que trata a Concorrência nº 010/2016 conforme especificação

constante no Edital e seus Anexos:

Item Descrição/localização
Atividade desenvolvida Valor proposto

para o m²
Valor Total

a) Declaro que concordo integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e,

que se vencedor deste certame, submeter-me-ei ao cumprimento de seus termos;

b) Declaro que conheço os termos da  Concorrência nº 010/2016 e seus anexos e que, se

vencedor, executarei o contrato em conformidade com a legislação pertinente;

Local, ______de __________de 2017.

________________________________
Nome e Assinatura

(representante legal)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)

Atestamos para os devidos fins, nos termos do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº  010/2016  que  a  empresa...........................................................,  CNPJ

nº ............................................., localizada em ................................ (.....), visitou a área

do Distrito Industrial no Município de Restinga Sêca, para futura aquisição de lote(s),

no dia ...... de ............ de ............, e tomamos ciência das condições atuais do local e

suas instalações.

............................................

(data)

............................................................

(representante legal ou responsável técnico)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)
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REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016

.................................,  inscrito no CNPJ n°...................,  por intermédio de seu representante

legal  o(a)  Sr(a)....................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei no     8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 

....................................(razão  social),  inscrito  no  CNPJ  n.º....................,  com  sede

na  ...........................................................................................  n.º................,

cidade................................., UF.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is),

Sr(a)..................................................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade

n.º...................... e inscrito no CPF/MF sob o n.º.............................., de acordo com o caput do
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art. 11 do Decreto 6.204/2007, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(   )  MICROEMPRESA,  conforme Inciso  I  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  n.º  123,  de

14/12/2006;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar

n.º 123, de 14/12/2006.

(   )  COOPERATIVA DE  CONSUMO,  conforme  Inciso  VI  do  §  4º  do  artigo  3º  da  Lei

Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que, até a presente data, não haver nenhum dos impedimentos previstos do §

4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.

...............................................................

(local e data)

......................................................................................

(assinatura e CRC do contador responsável)

......................................................................................

(assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2016
ANEXO V - MODELO DE MINUTA DO CONTRATO – CP 010/2016

Contrato  celebrado  entre  a  Prefeitura
Municipal  de  Restinga  Sêca
e ..............................  de compra e venda de
lotes  do  Distrito  Industrial  do  Município  de
Restinga Seca.

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado

pelo  senhor  Mauro  Schünke,  Prefeito  Municipal,  denominado doravante  CONTRATANTE,  e de

outro lado ....................................................., CNPJ nº ......................................, com sede à Rua/Av.

.........................,  nº  ...........,  bairro  ................,  município  de  ......................................  (........),

CEP  ...............................,  representada  por  ..................................,  CPF  nº  ................................,

neste  ato  denominada  CONTRATADA tem  entre  si  justo  e  CONTRATADO,  o  que  contém as

CLAÚSULAS a seguir:
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1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a concessão de lotes do Distrito Industrial do Município

de Restinga Sêca, conforme a descrição a seguir:

Itens Descrição/localização Atividade desenvolvida Valor para o m² Valor Total

2. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O pagamento será efetuado conforme as condições previstas no Memorando nº 913/2016, de

28 de outubro de 2016, e a partir da assinatura do Contrato de Compra e Venda, conforme o que

segue:

2.1.1. Para o pagamento à vista a empresa vencedora terá desconto de 20% (vinte por cento) no

valor total.

2.1.2. Para o pagamento parcelado poderá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) meses:

a) Áreas de até 2.000 m² (dois mil metros quadrados) podem ter seus pagamentos parcelados em

no máximo até 12 (doze) meses;

b)  Áreas  entre  2.000  m²  (dois  mil  metros  quadrados)  e  21.000  m²  (vinte  e  um  mil  metros

quadrados), podem ter seus pagamentos parcelados em até 24 (vinte e quatro) meses.

2.2. O pagamento será creditado em conta específica do Município, a ser informada no momento

da assinatura do Contrato pelo Setor de Tesouraria;

2.2.1. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país.

2.3.  Na hipótese de atraso no pagamento, ao valor devido serão acrescentados juros calculados

pro rata die, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,

calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

3. DO LANÇAMENTO

3.1. A receita proveniente da venda dos imóveis será lançada na seguinte rubrica orçamentária:

2.3.0070.02.03.09 – Lotes Urbanos

4. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

4.1.  Constituem  obrigações  do  CONTRATANTE,  fiscalizar  o  cumprimento  e  a  execução  dos

contratos, além de exercer as demais atribuições e observar as demais obrigações previstas na

legislação pertinente.

4.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

4.2.1. O Licitante vencedor obriga-se a cumprir integralmente as regras e disposições contidas nas

normas de ocupação e uso elaboradas para o Distrito Industrial, inclusive licenças de operação,

regime urbanístico e outras normas legais municipais destinadas à operação e gerenciamento do

Distrito Industrial.

4.2.2.  Cumprir dentro do prazo pactuado, as obrigações assumidas, sob pena de perder o direito

de compra concedido, revertendo-se a posse do imóvel para o Município, inclusive as benfeitorias

edificadas ou implantadas pelo CONTRATANTE, sem direito a retenção ou indenização.
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4.2.3. Cumprir todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter os

licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IBAMA e FEPAM.

4.2.4.  Efetuar os pagamentos acordados com o Setor de Tesouraria do Município referente aos

parcelamentos negociados.

4.2.5.  É vedado  a  empresa  ceder,  alienar,  transferir  a(s)  área(s)  a  terceiros  a  qualquer  título

gratuito ou oneroso dos imóveis, bem como das construções que serão erigidas, salvo prévia e

expressa autorização da administração municipal.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1.  O Contrato de Compra e Venda, em caráter oneroso, será dado por tempo indeterminado,

desde que cumprida todas as obrigações contratuais.  

5.2. Pelo Contrato de Compra e Venda a empresa obriga-se, sob pena de resolução do negócio a

não ceder, transferir,  alienar  ou realizar  qualquer  outro  negócio  jurídico  com terceiros  sobre  o

imóvel sem prévia e expressa autorização do município.

5.2.1. Caso a empresa venda o imóvel, resolve-se a concessão e a empresa obriga-se a ressarcir

o município dos valores pendentes de pagamento, conforme o valor do m² da área do Distrito

Industrial.

5.3.  Também não poderá  dar  ao imóvel  outra destinação que não para  o desenvolvimento  da

atividade industrial ou correlata. O descumprimento desta condição em qualquer tempo, anula, de

imediato,  o  Contrato  de  Compra e  Venda sem qualquer  espécie  de  indenização por  parte  do

Município. 

5.4.  Se a empresa que optar pelo pagamento parcelado vier a atrasar o parcelamento, o valor

sofrerá as penalidades elencadas no Código Tributário 773/90 e alterações. 

5.5. Todas estas normas e condições deverão constar no Contrato de Compra e Venda.

5.6.  Na  hipótese  de  descumprimento  parcial  ou  total  pelo  licitante  vencedor  das  obrigações

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o Município poderá, sendo garantido a

prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as sanções elencadas.

6. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO

6.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho

de 1993 e está vinculado ao edital de Concorrência Pública nº 010/2016.

7. FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização das atividades desenvolvidas no Distrito Industrial será de responsabilidade da

Secretaria de Indústria Comércio Turismo Cultura Desporto e Lazer e do Conselho Municipal de

Desenvolvimento - COMUDE.

8. FORO

8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos

omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma

e teor, na presença de duas testemunhas. 
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Restinga Sêca, ..... de .......... de 2017.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

CONTRATADO

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
                                 Assessora Jurídica

                                OAB/RS 90.031

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:

______________________
CPF:
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