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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA/RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO Nº 1277/2021 

TIPO MAIOR OFERTA 

 

 

 

Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência 

Pública, do tipo melhor oferta, para alienação de 

01(um) bem imóvel de propriedade do Município de 

Restinga Sêca/RS. 

 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA - RS, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público, para conhecimentos dos interessados, 

que no dia 16 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sala 34, no Centro Administrativo Municipal, situado na 

Rua Moisés Cantarelli, nº 368, bairro Centro, município de Restinga Sêca, se reunirá a Comissão Permanente 

de Licitações, designada pela Portaria n° 024/2020, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e 

propostas para alienação de imóvel de propriedade do Município de Restinga Sêca/RS. 

 

1. OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a alienação de um terreno com área superficial de 534,66 m², situado 

na zona urbana do município, no quarteirão 30, formado pelas ruas Reinaldo Prade, Alexandre Paiva, José 

Celestino Alves, Ricardo Muller e a Sanga da Restinga. 

1.2. A alienação esta autorizada por meio da Lei Municipal n° 3.654/2021, onde consta o valor de avaliação, 

que constitui o mínimo a ser ofertado pelos concorrentes.  

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
2.1. Condições de participação: Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas, desde que 

satisfaçam integralmente as condições deste edital. 

2.1.1. Está vedada a participação de pessoa jurídica/ pessoa física: 

a) declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público; 

b) sob processo de falência ou recuperação judicial; 

c) impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

 

2.2. Apresentação dos envelopes: 

2.2.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas poderão 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 

CONCORRÊNCIA 003/2021 

ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

CONCORRÊNCIA 003/2021 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

3. HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA: 
3.1.1. Para fins de habilitação neste edital, a licitante pessoa jurídica deverá apresentar dentro do ENVELOPE 

Nº 01, os seguintes documentos: 
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a) 01 (uma) via do comprovante de depósito da caução indicada no item 7 deste edital; 

b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

 

3.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

 

3.1.3. REGULARIDADE FISCAL 

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

b) prova de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará), relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao 

seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 

e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

(Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

3.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

3.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento. 

 

3.2.1. HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA: 
3.2.1.1. Para fins de habilitação neste edital, a licitante pessoa jurídica deverá apresentar dentro do 

ENVELOPE Nº 01, os seguintes documentos: 

a) 01 (uma) via do comprovante de depósito da caução indicada no item 7 deste edital; 

b) cópia autenticada do documento de identidade com foto;  

 

3.2.1.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 

e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

(Certidão Conjunta Negativa); 

b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

3.2.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

3.2. 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. 
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4. PROPOSTA: 
4.1. O envelope n° 02 deverá conter a proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, 

pelo representante legal da empresa, ou pela pessoa física, mencionando o valor da proposta; 

4.1.2. O prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a 

entrega dos envelopes desta concorrência. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 

(sessenta) dias. 

4.1.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Apresentarem valores inferiores aos estabelecidos para o Lote do Imóvel, relacionados no Anexo I deste 

Edital; 

b) Não estiverem inteiramente de acordo com as exigências estabelecidas neste edital; 

c) Condicionarem sua oferta, valor ou condição, ao conteúdo de outras propostas ou a fatores não previstos no 

edital, sem referência a valor; 

d) Contiverem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas que prejudique a sua interpretação; 

e) Forem apresentadas fora do prazo de entrega estipulado no preâmbulo deste edital; 

f) Será declarada vencedora a proposta de MAIOR OFERTA e, que atender aos critérios desse edital. 

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO PROCESSAMENTO: 
5.1. Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitações, levando 

em consideração a maior oferta pelo imóvel; 

5.2. Em caso de igualdade das propostas, será adotado como critério de desempate o sorteio, em ato público, 

para o qual todos os licitantes serão convocados; 

5.3. As propostas apresentadas em desconformidade com o exigido neste Edital e as que contiveram preço 

inferior ao valor da avaliação serão automaticamente desclassificadas; 

5.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecido 

neste edital; 

5.5. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer 

outros documentos; 

5.6. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e 

contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações; 

5.7. 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° 

8.666/1993.  

5.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à licitação os 

participantes retardatários. 

5.9. A inabilitação do licitante impede a participação nas fases subsequentes, salvo a interposição de recurso ao 

qual for atribuído efeito suspensivo. 

5.10. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 da Lei n° 

8.666/1993.  

 

6. RECURSOS: 
6.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas, previstas no artigo 109 da Lei n° 

8.666/1993;  

6.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da 

habilitação e da proposta, será de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso.  

6.2.1. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados e entregues junto ao 

Setor de Compras e Licitações, dentro do prazo previsto em Ata, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Restinga Sêca, durante o horário de expediente, que se inicia às 08:00h ás 12:00h e das 13:00h às 

17:00h.  

6.3. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes ficam informados para que, querendo, 

apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

6.4. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados via faz, e-mail ou por 

qualquer outro meio além do previsto no item 6.2.1.  

6.5. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação 

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. 

6.6. 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 Licitação, é irrecorrível.  
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6.7. Os prazos previstos nos itens 6.5 e 6.6 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que 

for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. 

A prorrogação será justificada nos autos da licitação.  

6.8. Os recursos somente serão disponibilizados no site da prefeitura, 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos, localizado na pasta do processo, conforme Lei 

Municipal 2.936/2013. 

 

7. CAUÇÃO: 

7.1. Os interessados deverão depositar, como caução, junto à conta bancária (Banco do Estado do Rio Grande 

do Sul SA, Agência n° 0790, Conta Corrente n° 41.030475.0-1), em nome da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RESTINGA SÊCA, a importância de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação.  

7.2. O valor caucionado pelo vencedor do certame será convertido em pagamento por ocasião da assinatura do 

contrato, e restituído aos demais proponentes após a homologação do certame, em conta bancária indicada por 

escrito, no prazo máximo de 15 dias. 

7.2.1. A caução do licitante vencedor será abatida do valor da proposta vencedora, quando da integralização do 

pagamento.  

7.3. Se o vencedor não honrar a proposta, o valor caucionado será convertido em receita em Município de 

Restinga Sêca, a título de multa.  

7.4. Para a devolução da caução, após a homologação da Licitação, o participante - não contemplado no 

certame - deverá proceder ao pedido escrito (modelo no Anexo III) protocola-lo e encaminha-lo à Secretaria 

Municipal de Finanças.  

7.5. O participante deverá anexar ao requerimento escrito cópia do comprovante de recolhimento da caução 

(guia de arrecadação), cópia da Carteira de Identidade (RG) e cópia do documento de CPF, a fim de que sejam 

juntados ao processo de devolução dos valores. O valor da restituição da caução será, depositado em conta 

bancária informada pelo participante ou mediante ordem de pagamento no Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul – Banrisul. 

 

8.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

8.1. A impugnação ao edital será feita na forma do Art. 41 da Lei n° 8.666/93, observando-se as seguintes 

normas: 

a) Qualquer cidadão poderá impugnar o edital até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o 

recebimento dos envelopes.  

b) Os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para o 

recebimento dos envelopes.  

c) Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação do Município de Restinga 

Sêca, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca -RS, durante o horário de expediente, 

que se dá das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, e deverão estar protocolados. 

d) Não serão aceitos pedidos de impugnação ao edital apresentados fora do prazo ou enviados via fax, e-mail 

ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea “c” do item 8.1; 

 

9. ASSINATURA DO CONTRATO E DO PAGAMENTO: 

9.1. Após a homologação, em até 30 (trinta) dias, a administração convocará o vencedor para realizar a 

assinatura do respectivo contrato de compra e venda, correndo por conta do adquirente do imóvel todas as 

despesas cartorárias e tributárias incidentes na alienação; 

9.2. O contrato deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias pelo adjudicatário, a contar da data de recebimento 

da convocação. 

9.3. O pagamento deverá ser efetuado em até 48 (quarenta e oito) horas após a data de assinatura do contrato, 

no valor integral da proposta, deduzindo-se o valor do depósito prévio. 

9.4. Não comparecendo o vencedor para assinatura do contrato, será chamado o segundo colocado para vir 

contratar com a Administração, pelo mesmo preço, ou poderá a Administração revogar o presente certame, de 

acordo com a sua conveniência.  

 

10. ESCRITURA/CONTRATO: 

10.1. A escritura de compra e venda deverá ser providenciada pelo licitante vencedor e levada ao registro no 

Ofício Imobiliário em até 90 (noventa) dias após a assinatura da escritura; 

10.2. Será de responsabilidade do licitante adquirente todos à custa e emolumentos devidos aos Cartórios de 

Notas e Ofício de Registro de Imóveis, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Laudêmios, etc.  

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos


                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

11. VISITAÇÃO: 
11.1. A visitação dependerá de disponibilidade de servidor da Secretaria Municipal de Administração, na data 

e horário agendado, para acompanhamento do interessado. 

10.2. Ao entregar os envelopes para participar do certame, o licitante assume ter conhecimento do estado atual 

de conservação do imóvel, que será vendido no estado material em que se encontra, sendo facultada a visita ao 

local, mediante agendamento prévio na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca - RS, ou através do telefone (55) 3261-3200.  

 

12. PENALIDADES: 
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

12.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

12.3. Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contra quaisquer das situações acima previstas.  

12.4. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão devidamente 

registradas. 

12.5. Serão aplicadas as penalidades: 

12.5.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora;  

12.5.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 

qualquer licitante; 

12.5.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

12.5.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assiná-

la dentro do prazo estabelecido pelo Município; 

12.5.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

12.5.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução do(s) 

serviço(s) por culpa da empresa; 

12.5.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 

executado(s); 

12.5.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever 

originado de norma legal ou regulamentar pertinente. 

12.6. Para o caso previsto nos subitens 12.5.1 a 12.5.4 será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor total estimado ou homologado. 

12.7. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se 

verificarem pequenas irregularidades (subitem 12.5.5). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

12.8. A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado, 

para o caso previsto no item 12.5.6, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

12.9. Para os casos previstos no subitem 12.5.7 serão aplicadas a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total registrado. 

12.10. Para os casos previstos no subitem 12.5.8 serão aplicadas a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total registrado. 

12.11. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a Ata de 

Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei. 

12.12. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for o 

caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

12.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

12.14. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade 

para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

12.15. Além das situações previstas acima, os preços registrados também poderão ser suspensos pelo prazo de 

01 (um) ano, facultado a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

12.15.1. Pela Administração, quando: 
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a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

12.15.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir 

as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

12.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

12.17. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a 

partir da publicação. 

 

13. INFORMAÇÕES GERAIS 

13.1. O imóvel será vendido “ad corpus” no estado material e situação jurídica em que se encontra, ficando as 

providências que se fizerem necessárias para a regularização documental, especialmente registros do imóvel, 

sob a responsabilidade do adjudicatário. 

13.2. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, 

junto ao Setor de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca -RS, sito a Rua Moisés 

Cantarelli, n° 368, bairro Centro, através do telefone 55 3261 3200 ou pelo e-mail: 

planejamento@restingaseca.rs.gov.br. 

 

14. DO FORO: 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Restinga Sêca - RS, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste 

Edital;  

 

 

 

Restinga Sêca, 10 de maio de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
         Prefeito Municipal 

Este edital e seus anexos foram examinados por esta Procuradoria 

Jurídica e estão de acordo com a legislação vigente. 

 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS – 70.896 

mailto:planejamento@restingaseca.rs.gov.br
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ANEXO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

1.0  - GENERALIDADES: 

 
O presente Laudo de Avaliação tem por finalidade estabelecer o valor do terreno, de propriedade do 

município, situado na Rua Reinaldo Prade, Setor 01, Quarteirão 22, Lote 01, do atual mapa da zona urbana do 

município. 

 

2.0 – FINALIDADE: 

 

 A finalidade do presente documento é estabelecer a avaliação do imóvel, para fins de alienação 

(venda). 

 

3.0 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

 O terreno acima referido, situa-se no SETOR 01, QUARTEIRÃO 22, LOTE 01, do atual mapa da 

zona urbana do município, Matricula nº 0272 do Cartório de Registro de Imóveis de Restinga Sêca, com as 

seguintes medidas e confrontações: pela frente, a LESTE, na extensão de 13,40 metros, com a Rua Reinaldo 

Prade, lado ímpar, a OESTE, na mesma extensão de 13,40 metros, com a sanga da Restinga; ao SUL, na 

extensão de 35,80 metros, com a Rua Ricardo Müller, lado ímpar; e, ao NORTE, na extensão de 44,00m, com 

o lote nº 02, de propriedade de Fredolino Julio Lau. Situado na esquina formada pela Rua Reinaldo Prade, com 

a Rua Ricardo MÜller. 

 

 

4.0 - DIAGNÓSTICO DE MERCADO: 

 

O mercado imobiliário, de uma forma geral, vem mostrando sinais de perenidade, com leve tendência de 

alta nos valores de imóveis. 

Em tese, forçosamente os atrativos imobilizados estão alavancados. Equivale dizer que, com a 

estabilidade da moeda e os programas habitacionais, a valorização imobiliária real vem demonstrando-se 

positivamente, carreando aos imóveis avaliados boas perspectivas quanto ao seu real valor, haja vista, ser 

possível calcular custos com maior exatidão. 

 

  

5.0 - METODOLOGIA AVALIATÓRIA: 
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Para a consecução da avaliação do imóvel supra referido, valemo-nos do Método Comparativo de 

Dados de Mercado, preconizado pela NB- 502/89: 

  

Método Comparativo:  

       Define-se o valor da comparação com dados de mercado assemelhados 

quanto as características intrínsecas e extrínsecas. As características e os 

atributos dos dados pesquisados que exercem influência na formação dos preços 

e consequentemente, no valor, devem ser justificadas por inferência estatística 

ou por homogeneização, respeitados os níveis de rigor definidos nesta Norma. É 

condição fundamental para a aplicação deste método a existência de um 

conjunto de dados que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do 

mercado imobiliário. 

.  
 

 A partir da coleta de dados efetuada, procedeu-se a modelagem justificada, através do processo dos 

“Mínimos quadrados”. Esta coleta de base amostral para estudo, esgotando-se todas as possibilidades de 

ocorrência de outras evidências na região. 

 Os testes de influência de variáveis nos preços praticados no mercado, através de moldagem 

estatística, permitem decidir quais aquelas que representam os vetores mais importantes na formação do preço 

de mercado.  

A Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis da ABNT, estabelece limites máximos de incerteza para 

variáveis escolhidas como representantes da formação do mercado. 

 A coleta de dados será a base de análise, devendo esta ser implementada com muita consistência e 

perspicácia do avaliador. 

 Neste trabalho, implementou-se a pesquisa de dados de mercado de áreas comercializadas no 

município de Restinga Sêca junto ao arquivo de registro de transações imobiliárias para efeito de tributação 

(ITBI), da Prefeitura Restinga Seca. Imóveis efetivamente comercializados, no entorno do objeto, nos anos de 

2018; 2019 e 2020, sendo todos eventos de mercado. 

 Este conjunto amostral, analisado setorialmente, permitiu estabelecer o comportamento 

mercadológico, para comercialização, oportunizando a análise dos valores médios que o mercado vem 

praticando, chegando-se aos seguintes valores para as áreas mencionadas: 

 

6.0 – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: 

 

- Valor do terreno: R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais); 

 

Sendo assim, encerra-se o presente Laudo Técnico, composto de 03 (três) folhas digitadas e rubricadas. 

                                                         Restinga Sêca, RS, 06 de abril de 2021. 

 

 

 

 

LUIZ GUSTAVO BRENNER DA SILVEIRA 

Matrícula nº 902-4 

Departamento de Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II - MODELO PROPOSTA 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

 

Nome/Razão Social  

Nº CPF: 

 

Nº CNPJ: 

 

Nº RG: Data expedição: 
Estado Civil: 

Nome do cônjuge (se for o 

caso)  

Nº CPF: Nº RG: Data expedição: 

Endereço: 

 

Complemento Bairro 

Município: UF: CEP: 

Telefone 

residencial: 

Telefone comercial: Celular: 

 

E-mail: 

 

 

 

2 – Proposta 

Valor total: R$ 

Valor por extenso: 
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ANEXO III - MODELO PARA RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO 

 

Aos cuidados da Secretaria Municipal de Finanças.  

 

Solicitante (nome completo e legível): 

Nº CPF/CNPJ: 

Nº Carteira de identidade (RG): 

Endereço completo: 

N.º do Processo Administrativo (vide cabeçalho do edital): 

Local em que concorreu (apontar o município do imóvel): 

Instituição bancária: 

Agência Bancária: 

Conta Bancária: 

Eu, acima qualificado, solicito a devolução da importância de R$_________ (colocar valor por extenso), 

depositada a título de caução, a fim de participar do procedimento licitatório supra referido, referente 

ao(s)lote(s) de n.º(s)______________________, em que não fui contemplado. 

Solicito, ainda, que a importância ora requerida seja depositada na conta bancária supramencionada, a qual 

atesto ser de minha titularidade. 

 

 

 

 

 

 

____________, ___ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Participante 

 

 

 

_________________________ 

(Nome legível) 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO____ /2021 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N°  1277/2021 

 

        

VENDEDOR: MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

sob o nº 87.490.306/0001-51, com sede na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, no município de Restinga Sêca/RS, 

representado pelo senhor PAULO RICARDO SALERNO, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. 

Agrônomo, inscrito no CPF sob o n° 001.803.030-07 e RG sob o nº 5078300091, residente e domiciliado na 

Avenida Júlio de Castilhos nº 259, apto 402, bairro Centro, município de Restinga Sêca, RS. 

        

COMPRADOR: PESSOA JURÍDICA: Senhor __________,brasileiro, estado civil_______, 

profissão____________, inscrito no CPF sob o n° _________ e RG sob o nº _____________, residente e 

domiciliado na Avenida/Rua ____________,nº _____, bairro ________, município de ___________, (  ). 

COMPRADOR: PESSOA FÍSICA: A empresa _______________, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 

nº _____________, com sede na Rua/Avenida, nº _____, no município de _________(), representado pelo 

Senhor __________,brasileiro, estado civil_______, profissão____________, inscrito no CPF sob o n° 

_________ e RG sob o nº _____________, residente e domiciliado na Avenida/Rua ____________,nº _____, 

bairro ________, município de ___________, (  ). 

      

As partes acima identificadas têm, entre si justo e acertado o presente Contrato de Compra e Venda de Bem 

Imóvel à Vista entre Pessoas Físicas/ jurídicas, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.  

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O presente contrato tem como objeto a alienação de um terreno com área superficial de 534,66m² situado 

na zona urbana do município, no quarteirão 30, formado pelas ruas Reinaldo Prade, Alexandre Paiva, José 

Celestino Alves, Ricardo Muller e a Sanga da Restinga, conforme alienação autorizada por meio da Lei 

Municipal n° 3.618/2020, pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, condições e termos previstos no Edital de 

Concorrência Pública n° 003/2021, o qual faz parte do presente contrato. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 

2.1. O preço certo e ajustado entre as partes para a totalidade do presente contrato é de R$ ______________ 

(__________________________). 

2.2. O pagamento deverá ser efetuado em até 48 (quarenta e oito) horas após a data de assinatura do contrato, 

no valor integral da proposta, deduzindo-se o valor do depósito prévio. 

 

 § Primeiro. Após o efetivo pagamento, o ADQUIRENTE deverá protocolar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

o comprovante de depósito, no Setor de Finanças da Prefeitura Municipal. 

 

§ Segundo.  A escritura pública de venda e compra somente será assinada após o pagamento integral do 

imóvel, correndo as despesas de registro, emolumentos, tributos e encargos por conta do ADQUIRENTE. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DESPESAS: 
3.1. Será de responsabilidade do COMPRADOR o pagamento dos impostos, taxas transferência e demais 

despesas que incidam sobre o imóvel a partir do dia seguinte ao da adjudicação do bem. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ESCRITURAÇÃO: 

4.1.  O COMPRADOR se obriga a providenciar a escrituração e registro imobiliário do imóvel adquirido, as 

suas expensas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após pagamento integral. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO: 
5.1. O pagamento deverá ser efetuado à vista, em até 48 (quarenta e oito) horas após a data da assinatura do 

presente contrato, respeitando o valor integral da proposta, deduzindo-se o valor do depósito prévio. 



                                                                                                                                                            

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

5.2. O não pagamento da totalidade do bem no prazo acima previsto implica na perda da adjudicação do bem, 

assim como o valor depositado na forma de caução a título de multa, rescisão do contrato e o chamamento da 

proposta seguinte melhor colocada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS INFORMAÇÕES GERAIS: 
6.1. O imóvel objeto do presente contrato e do edital n° 003/2021, será vendido “ad corpus” no estado material 

e situação jurídica em que se encontra, ficando as providências que se fizerem necessárias para a regularização 

documental, especialmente registros do imóvel, sob a responsabilidade do adjudicatário. 

 

§ Primeiro. Após adjudicação, o Município poderá desistir da ação citada, podendo o COMPRADOR também 

solicitar ao Município a desistência da ação acima ou sua sub-rogação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO: 

7.1. O edital de Concorrência Pública 003/2021, regerá as demais cláusulas deste contrato, sendo que o 

referido edital é parte integrando do presente contrato. 

          

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: 
8.1.   A vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses contados a partir da assinatura e publicação. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 

9.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

9.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

9.3. Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contra quaisquer das situações acima previstas.  

9.4. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão devidamente 

registradas. 

9.5. Serão aplicadas as penalidades: 

9.5.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora;  

9.5.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por qualquer 

licitante; 

9.5.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

9.5.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assiná-la 

dentro do prazo estabelecido pelo Município; 

9.5.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

9.5.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(is) solicitado(s) e/ou execução do(s) 

serviço(s) por culpa da empresa; 

9.5.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(is) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 

executado(s); 

9.5.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços ou de dever 

originado de norma legal ou regulamentar pertinente. 

9.6. Para o caso previsto nos subitens 9.5.1 a 9.5.4 será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total estimado ou homologado. 

9.7. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se 

verificarem pequenas irregularidades (subitem 9.5.5). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

9.8. A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total registrado, 

para o caso previsto no item 9.5.6, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

9.9. Para os casos previstos no subitem 9.5.7 serão aplicadas a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total registrado. 

9.10. Para os casos previstos no subitem 9.5.8 serão aplicadas a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total registrado. 
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9.11. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente a Ata de 

Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei. 

9.12. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for o 

caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

9.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.14. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para 

licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

9.15. Além das situações previstas acima, os preços registrados também poderão ser suspensos pelo prazo de 

01 (um) ano, facultado a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

9.15.1. Pela Administração, quando: 

a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

9.15.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir 

as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

9.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

9.17. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a 

partir da publicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93, em 

caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do COMPRADOR nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 
11.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Rodrigo Cardoso Bellocchio, 

inscrito no CPF sob o nº 009.144.130-74. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 

12.1. 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. 

 

Restinga Sêca, ___ de ________ de 2021. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

             Prefeito Municipal  
                     COMPRADOR 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_______________________________ 

NOME: 

CPF: 

_______________________________ 

NOME: 

CPF: 

 


