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 PROCESSO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
 
NÚMERO: 003/2017 
 
DATA DE EMISSÃO: 30 de agosto de 2017 
 
DATA DE ABERTURA: 02 de outubro de 2017 
 
HORÁRIO: 08 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: O objeto da presente concorrência é a alienação de bens 
imóveis na modalidade venda. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
 

Memo Interno nº__145___ de _29_de ____agosto_____ de 2017. 
 

Para o Senhor Prefeito Municipal 
 
Exmo. Senhor Prefeito:  
 
Vimos pela presente solicitar-lhe a autorização para a alienação de bens imóveis do município na 
modalidade venda. 
Presentes as determinações das Leis nº 8.666/93, 8.883/94 e alterações posteriores, necessário se faz 
a realização de prévio procedimento licitatório, sob Modalidade de: (     ) Convite  (    ) Tomada de 
Preços  (  x ) Concorrência  (       ) Pregão Presencial, o que deve ser pelo Senhor determinado. 
 
No entanto, haja tipificar-se o caso disposto no artigo (    ) 24  (    ) 25, inciso(s)____do referido diploma 
legal, consoante retro enunciado, desde logo solicitamos autorização para proceder a (   ) compra  (   ) 
contratação, independentemente de prévia licitação. 
 

OBSERVAÇÕES:  
 

Sem mais, no aguardo de suas determinações, 
 

   
                                           
 

                                                                                         Camila Bohn Flores 
                                              Secretária Municipal 
 
 
GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Através dos documentos juntados, verifica-se o interesse público e autorização executiva para 
alienação de bens imóveis do município na modalidade venda. 
. 
O regramento será o da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
 
São Sebastião do Caí, 29 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
              Clóvis Alberto Pires Duarte 
                    Prefeito Municipal 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 
 
O Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, comunica o lançamento do 
edital de Concorrência Pública para venda de Imóvel nº 003/2017, visando à alienação de diversos 
imóveis desta Prefeitura Municipal. 
Conforme condições, quantidades e exigências do Edital. As propostas serão recebidas e abertas às 08 
horas do dia 02 de outubro de 2017, na Prefeitura Municipal, situada a Rua Pinheiro Machado, nº 600. 
Edital e anexos encontram-se disponíveis no site www.saosebastiaodocai.rs.gov.br. Informações pelo 
telefone (51) 3635-2500. 
 
 

São Sebastião do Caí, 30 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Claiton Jair Muller 
Pregoeiro 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NA MODALIDADE DE VENDA 
 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA No 003/2017  
TIPO: Maior Oferta  
ABERTURA 02/10/2017 
HORA: 08h 
 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí, RS, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte no uso 
de suas atribuições e conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações torna público que realizará processo 
licitatório na modalidade de Concorrência Pública para alienação, por venda de imóveis próprios                 
do Município de São Sebastião do Caí, pela maior oferta, observada as demais condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

OBJETO: 1- Alienação, por venda de área composta de 5/6 (cinco sextos) de um terreno, com área de 

811,64m², sem benfeitorias, situado à Av. Egídio Michaelsen, no Centro da cidade de São Sebastião do 

Caí, RS. 

                  2- Alienação, por venda de área com 829,44m², contendo um prédio de alvenaria com 

502,73m², situado no centro de São Sebastião do Caí, RS, situado à Av. Egídio Michaelsen.      

                  3- Alienação, por venda de área com 625,97m², contendo um prédio de alvenaria com 

582,91m², situado no centro de São Sebastião do Caí, RS, situado à Av. Egídio Michaelsen. 

2. Do Objeto 

1- Um terreno urbano, com área de 811,64m², sem benfeitorias, situado na cidade de São 
Sebastião do Caí, no bairro Centro, Registrada sob a Matrícula nº 31.604, do Livro nº 2 – Registro Geral 
deste Ofício de Registro de Imóveis, com as alterações efetuadas na averbação de nº 3, em 18 de 
novembro de 2014, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, ao Sudeste, partindo do 
limite com propriedade de Maria Andreia Braun (Matrícula nº 12.453, deste Registro de Imóveis de São 
Sebastião do Caí) no sentido nordeste-sudeste, inflecta um ângulo de 90° 47’ 41”, na extensão de 
16,94m, divide com Avenida Egídio Michaelsen, distando 66,42m da esquina com a Rua João Pereira; 
ao Sudoeste, no sentido sudoeste-noroeste, inflecte em um ângulo 89° 13’ 23” na extensão de 47,95m, 
divide com propriedade de Germano Fritzen (Matrícula nº 19.148, deste Registro de Imóveis de São 
Sebastião do Caí); ao Noroeste, no sentido sudoeste-nordeste, inflecte um ângulo de 90° 24’ 18”, na 
extensão de 16,95m, divide com propriedade de Maria Andreia Braun (Matrícula nº 617, deste Registro 
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de Imóveis de São Sebastião do Caí) e ao Nordeste, no sentido noroeste-sudeste, inflecte um ângulo de 
89° 34’ 39”, na extensão de 47,84m, divide com propriedade de Maria Andreia Braun (Matrícula nº 
12.453, deste Registro de Imóveis de São Sebastião do Caí). Em relação ao imóvel acima descrito 
deverá ser registrado um gravame devido a instalação de uma faixa sanitária para esgotamento pluvial 
com uma área de 95m². Devido a este fato é que o valor do imóvel diminui em 10% em relação ao 
último certame. 

 

2- Um terreno urbano com área de 829,44m², contendo um prédio de alvenaria com 
502,73m², situado no centro do município de São Sebastião do Caí, RS, no quarteirão formado pela 
Rua Henrique D’ávila , Av. Egídio Michaelsen, Rua João Pereira e Rua Andrade Neves, Registrada sob 
a Matrícula nº 32.681, do Livro nº 2 – Registro Geral deste Ofício de Registro de Imóveis, com as 
seguintes medidas, ângulos e confrontações: pela frente, a Noroeste, partindo do limite com área a 
fracionar, no sentido sudoeste-nordeste, onde forma um ângulo de 90° 03’ 17” na extensão de 30,99m 
divide com a Avenida Egídio Michaelsen; seguindo ao Norte no sentido oeste-leste forma um ângulo de 
133° 51’ 40” mede 3,94m; seguindo ao Nordeste no sentido noroeste-sudeste forma um ângulo de 135° 
46’ 01” na extensão de 21,67m, divide nestes trechos, com a Rua João Pereira; a Sudeste no sentido 
nordeste-sudoeste forma um ângulo 91° 12’ 12”, na extensão de 33,60m divide com propriedade de 
Amália Iris Mentz Dietrich ( Matrícula 3.603 deste Registro de Imóveis de São Sebastião do Caí); a 
Sudoeste no sentido sudeste-noroeste forma um ângulo de 89° 06’ 50” na extensão de 6,78m divide 
com a propriedade de Hilda de Souza Peters (transcrição 37.591 – livro 3/AK deste Registro de Imóveis 
de São Sebastião do Caí); e na extensão de 18,22m divide com propriedade do Município de São 
Sebastião do Caí (Matrícula nº 32.682 deste Registro de Imóveis de São Sebastião do Caí); totalizando 
a Sudoeste 25,00m de extensão. Tendo em vista o fato de não ter havido interessados neste lote 
licitado no dia 07/08/2017 o mesmo foi reavaliado, tendo o seu valor reduzido em 5% em relação ao 
ofertado no certame anterior. 

3- Um terreno urbano com área de 625,97m², contendo um prédio de alvenaria com 
582,91m², situado no bairro centro, município de São Sebastião do Caí, RS, no quarteirão formado pela 
Rua Henrique D’ávila, Av. Egídio Michaelsen, Rua João Pereira e Rua Andrade Neves, registrada sob a 
Matrícula nº 32.682 do Livro nº 2 – Registro Geral deste Ofício de Registro de Imóveis, com as 
seguintes medidas e confrontações: pela frente, a Noroeste, partindo da esquina formada pelas Ruas 
Henrique D’ávila e Avenida Egídio Michaelsen, no sentido sudoeste-nordeste, onde forma um ângulo de 
90° 07’ 56” na extensão de 32,24m divide com a Avendia Egídio Michaelsen; seguindo ao Nordeste no 
sentido ao Nordeste no sentido noroeste-sudeste forma um ângulo de 90° 08’ 55” na extensão de 
20,82m, divide com propriedade do Município de São Sebastião do Caí (Matrícula 32.681, deste 
Registro de Imóveis de São Sebastião do Caí); ao Sudeste no sentido nordeste-sudoeste forma um 
ângulo de 92º 34’ 52”, na extensão de 15,76m, seguindo, a Sudoeste, no sentido sudeste-noroeste 
forma um ângulo de 89° 31’ 21”, na extensão de 3,20m, seguindo a Sudeste, no sentido nordeste-
sudoeste, forma um ângulo de 268° 31’ 54”, na extensão de 16,60m, divide nestes trechos com 
propriedade de Hilda de Souza Peters (Matrícula 34.114, deste Registro de Imóveis de São Sebastião 
do Caí, RS); seguindo a Sudoeste no sentido sudeste-noroeste forma um ângulo de 89° 46’ 43” na 
extensão de 17,73m, divide com a Rua Henrique D’ávila. Esta área foi retificada através da averbação 
AV-2-32-682, em 25 de julho de 2016. Tendo em vista o fato de não ter havido interessados neste lote 
licitado no dia 07/08/2017 o mesmo foi reavaliado, tendo o seu valor reduzido em 5% em relação ao 
ofertado no certame anterior. 
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3. Da Autorização Legal 

Com base no que dispõe a Lei 3.981 de 13 de junho de 2017 que autoriza o 
Executivo Municipal a Alienar Imóveis de Propriedade do Município. 

 

4. Do Preço 

O preço mínimo atribuído a cada imóvel constituído será de: 
1- R$ 729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais) pela área descrita no item 1 do 

objeto; 
2- R$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) pela área descrita no item 2 

do objeto; 
3- R$ 649.800,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais) pela área 

descrita no item 3 do objeto; 

5. Do Pagamento 

O pagamento deverá ser efetuado em moeda corrente nacional, da seguinte forma: 
 
1) 10% (dez por cento) do valor ofertado, correspondendo à entrada 48 (quarenta e oito 

horas) após a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e o restante, deverá ser pago em 03 (três) 
vezes, sendo o primeiro pagamento no dia 30 de outubro, o segundo em 30 de novembro e o terceiro 
em 30 de dezembro. O depósito do valor de entrada bem como das demais parcelas deverão ser 
realizados na conta destinada para este fim – Ag. 0807-9, Conta Corrente 1097-9, Banco do Brasil 
em favor da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, RS. 

 
A) Poderão participar da licitação regulada por este Edital, pessoas físicas ou jurídicas, 

associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer localidade do território, que não estejam 
em débito com o Município de São Sebastião do Caí, RS.  

 
O referido depósito deverá ser efetuado através de Transferência Eletrônica Disponível 

(TED), através de Cheque Administrativo ou através de Transferência de Valores entre Bancos, desde 
que realizado nas condições já estabelecidas neste edital. 

7. Da Visitação ao Imóvel  

O imóvel poderá ser visitado em dias úteis, em horários previamente agendados com a 
Comissão Especial de Licitação que estabelecerá o dia e horário de sua realização, que deverão ser 
rigorosamente observados, uma vez que a renovação do agendamento dependerá de novo pedido e de 
disponibilidade de horário. 
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8. Das Propostas 

a. Apresentação 

As propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado e rubricado no fecho 
pelo proponente, o qual deverá conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 

- Envelope de Proposta 

- Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, RS 

- Concorrência no 003/2017  

- Nome do Licitante 
 

b. Elaboração: 

1) As propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado do licitante, sem emendas, 
rasuras, ou entrelinhas, e declarando concordância plena com as condições deste Edital. 

2) Não serão tomadas em consideração as propostas que: 

a) contiverem emendas, borrões ou rasuras e qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste Edital; 

b) apresentarem valor inferior ao preço mínimo estabelecido na cláusula 4 – DO PREÇO 
do presente Edital; 

c) não forem assinadas por representante legal do licitante ou por procurador 
devidamente credenciado; 

d) não obedecerem rigorosamente, ao estipulado neste Edital ou que contiverem 
condições nele não previstas. 

d. Recebimento. 

1) As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, sito à Rua Pinheiro Machado, 600, Centro de São 
Sebastião do Caí, no dia sete de agosto do ano de dois mil dezessete, às nove horas de acordo com o 
artigo 21, parágrafo 2º, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/93. 

2) Diante dos proponentes e demais pessoas presentes, os envelopes de propostas 
recebidas, devidamente fechados, serão numerados cronologicamente, seguindo a ordem de 
apresentação à Comissão de Licitação, sendo vedada após isso a inclusão de qualquer documento nos 
referidos envelopes. 

3) A Comissão de Licitação não receberá documentos relativos a presente licitação 
apresentados antes ou depois da hora estabelecida. 

e. Abertura. 

As aberturas dos envelopes das habilitações e das propostas serão feitas pela Comissão 
de Licitação no dia 02/10/2017, às 08h. 

9. Do Julgamento da Habilitação  
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a. Serão consideradas habilitados pela Comissão de Licitação, os licitantes que 
comprovarem a correta  apresentação dos envelopes e possuírem certidão que comprove regularidade 
junto ao fisco municipal. 

b. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos interessados na forma 
do Art. 109 da Lei no 8.666/93, suspendendo-se o certame até seu julgamento. Nesta hipótese, os 
envelopes de proposta dos licitantes devem permanecer com a Comissão de Licitação até a solução 
dos recursos.  

10. Do Julgamento das Propostas 

a. As propostas serão apuradas e julgadas pela Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Caí conforme Portaria 096/2017 pelo maior valor acima do preço 
mínimo estabelecido no no 4 – DO PREÇO. 

b. Em caso de absoluta igualdade no valor de duas ou mais propostas, será vencedora a 
que oferecer o menor número de prestações para pagamento do saldo devedor. 

c. Caso persista o empate, a licitação será decidida por sorteio, em ato público, de acordo 
com o previsto no Art. 45, parágrafo 2o da Lei no 8.666/93. 

d. Aos licitantes é facultado manifestarem-se sobre a validade dos documentos 
apresentados pelos demais concorrentes, registrando-se as observações na ata de reunião. 

11. Da Adjudicação 

a. Concluído o julgamento das propostas de preço, com a classificação dos licitantes e a 
declaração do vencedor, a Comissão de Licitação, submeterá sua decisão à apreciação do Prefeito 
Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, para homologação da licitação e adjudicação do objeto ao 
licitante vencedor. 

b. Após o adjudicatário o licitante será convocado para efetuar no prazo de 48h (quarenta 
e oito) horas recolhimento da quantia de 10% (dez por cento) do valor ofertado, correspondendo à 
entrada, na forma do disposto no no 5 – DO PAGAMENTO, deste Edital, importância esta que será 
depositada em favor da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí. O não cumprimento do prazo 
acima expresso implica na perda da adjudicação do bem, sendo portanto adjudicado ao próximo 
licitante habilitado. 

c. Somente após a homologação, os licitantes vencidos poderão levantar o depósito 
correspondente a caução de participação, à exceção do licitante vencedor que somente poderá fazê-lo 
para complementar o pagamento estipulado no no 5 – DO PAGAMENTO deste Edital. 

12. Do Contrato 

a. O licitante vencedor está obrigado ao cumprimento da proposta por ele ofertada, nas 
condições estabelecidas neste edital. 

b. A contraprestação a cargo da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, RS é a 
alienação da propriedade das parcelas do imóvel discriminado no no 2. DO OBJETO, ao licitante 
vencedor. 
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c. O licitante vencedor, após convocado, deverá comparecer na Secretaria de 
Administração desta Prefeitura  para assinar o contrato de promessa de compra e venda. 

d. O não comparecimento do comprador, para a assinatura do contrato, no prazo previsto 
na letra c. supra deste Edital implica na perda do direito à contratação, nos termos do Art. 64 da Lei 
no 8.666/93. 

e. O saldo devedor, pelo qual o imóvel foi adquirido, deverá ser pago de acordo com o 
estabelecido no no 5 – DO PAGAMENTO, deste Edital. 

f. O término  do parcelamento que trata a letra a. do item 5 – DO PAGAMENTO, deste 
Edital não poderá ultrapassar a data em que o adquirente, pessoa física, completar  oitenta anos de 
idade, conforme o disposto no Art. 28 da Lei 9.636/98. 

g. A hipoteca  do domínio do imóvel alienado, em primeiro grau e sem concorrência, 
constituirá a garantia do Contrato.  

h. No caso da ocorrência da situação prevista na letra d. acima, a Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Caí, através de seu representante legal poderá convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto ao valor proposto, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no Art. 81 da Lei no 8.666/93. 

13. Da Entrega do Imóvel ao Licitante Vencedor  

O imóvel objeto da presente licitação será entregue ao licitante vencedor logo após a 
assinatura do contrato de promessa de compra e venda, não podendo o OUTORGADO PROMITENTE 
COMPRADOR transferir o imóvel a terceiros, a qualquer título, antes de quitar o saldo devedor, salvo 
nos casos de sucessão legítima. No entanto, havendo conveniência para a OUTORGANTE 
PROMITENTE VENDEDORA, esta poderá anuir na transferência antes da quitação do saldo devedor. 

14. Dos Recursos 

Durante a realização desta licitação os recursos cabíveis estão previstos no Art. 109 da 
Lei no 8.666/93. 

15. Disposições Finais 

a. A participação na presente licitação implica na aceitação plena e irrevogável das 
condições deste Edital e seus anexos. 

b. Serão lavradas atas de todas as reuniões da Comissão de Licitação, as quais relatarão 
as ocorrências havidas, incluindo eventuais pedidos de impugnação de propostas e respectivas 
decisões da Comissão. 

c. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões da parcela do imóvel 
poderá ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou 
nas condições de pagamento. 

d. O imóvel será licitado no estado de conservação em que se encontra. 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

 

e. As despesas pertinentes a impostos de transmissão e registro cartorial serão de inteira 
responsabilidade do licitante vencedor adquirente, incluindo-se impostos, taxas, contribuições, débitos 
cartorários e demais despesas referentes à alienação do imóvel em apreço. 

f. A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, através de seu representante legal 
reserva o direito de revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, por conveniência administrativa 
ou oportunidade, ou anulá-la por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba o direito de reclamação ou 
pedido de indenização de qualquer espécie, exceto o que prescreve o parágrafo único do Art. 59 da Lei 
no 8.666/93. 

g. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da presente Licitação a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo. 

h. Em caso de revogação, os licitantes terão direito de receber a documentação juntada à 
proposta mediante solicitação dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação. 

i. Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes 
que impossibilitem ou dificultem a conclusão do Processo de Licitação. 

j. Os licitantes poderão ser atendidos, para quaisquer esclarecimentos, no setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí ou pelo número (51) 3635-2500 
– ramal 4004 das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min de segunda a quinta-feira e, nas 
sextas-feiras das 7h às 13h30min. 

k.  Cópias deste edital serão disponibilizadas através do site da Prefeitura Municipal 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  

16. Foro 

O Foro eleito para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste edital é o da Comarca de 
São Sebastião do Caí, RS. 
 

 
São Sebastião do Caí, 30 de agosto de 2017. 

                                                
 
      

 

_____________________________ 

Clóvis Alberto Pires Duarte 

Prefeito Municipal 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 
 

ATA DE ABERTURA 
 

Às oito horas do dia dois do mês de outubro de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de 
reuniões do Centro Administrativo a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 
096/2017. Edital de Concorrência Pública nº 003/2017, para a alienação de bens imóveis na 
modalidade venda. Apresentaram-se à licitação os seguintes participantes: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; e o Sr(a). XXXXXXXXXXXXX, participante como pessoa 
física. A seguir passou-se a abertura do envelope 01, contendo os documentos   
 
 
 
 

 


