
 

 

                    

 

 

 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E DE POSSE 

DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE  

 

                          JOELSON ANTONIO BARONI - Prefeito Municipal de Catuípe / RS, no uso 

de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei N.º 8.666/93 e a Lei Municipal N° 

2282/2022, com alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados, que às 

09:00 horas do dia 26 de abril de 2022, no Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de 

Catuípe, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas 

para ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E DE POSSE DO MUNICÍPIO 

DE CATUÍPE. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1. A presente Concorrência tem por objeto  a alienação, sob a forma de venda, 

de quatro (04) bens imóveis localizados no Município, com as seguintes características: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO IMÓVEL VALOR 

MÍNIMO 

(R$) 

01  

IMÓVEL – TERRENO URBANO, LOTE  número onze (11), da quadra 

número dez (10) do setor três  (03), de forma retangular, com a área de 

quatrocentos e três metros quadrados (403,00m²), situado à Rua Valdomiro 

Rosseto, lado impar, distante a 13,00 metros da esquina mais próxima, 

formada pela Rua Luiz Marchezan, lado ímpar, nesta cidade com as seguintes 

dimensões e confrontações: AO NORTE na extensão de 13,00 metros, com a 

Rua Valdomiro Rosseto; AO SUL na mesa extensão, com o lote número oito 

(8); AO LESTE,  na extensão de 31,00 metros com o lote número dez (10); e, 

AO OESTE,  na mesma extensão, com o lote número doze (12). 

QUARTEIRÃO - é formado pelas ruas: Valdomiro Rossetto, João Kanheski, 

Vitélio Marchezan e Luiz Marchezan. Valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). 

 

 

20.000,00 

02 IMÓVEL – TERRENO URBANO, LOTE  número quatorze (14), da quadra 

número dez (10) do setor três (03), de forma retangular, com a área de 

quatrocentos e três metros quadrados (403,00m²), situado a Rua Valdomiro 

Rossetto, lado ímpar, distante a 52,00 metros da esquina mais próxima, 

formada pela Rua Luiz Marchezan, lado ímpar, nesta cidade, com as 

seguintes dimensões e confrontações: AO NORTE, na extensão de 13,00 

metros, com a Rua Valdomiro Rossetto, AO SUL, na mesma extensão, com o 

lote número cinco (5);  AO LESTE, na extensão de 31,00 metros, com o lote 

 

20.000,00 



número treze (13), e AO OESTE, na mesma extensão com o lote número 

quinze (15). QUARTEIRÃO- é formado pelas Ruas: Valdomiro Rossetto, 

João Kanheski, Vitélio Marchezan e Luiz Marchezan. Valor mínimo de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). 

 

03 IMÓVEL: LOTE Nº.03, DA QUADRA Nº.03, DO SETOR Nº.001, com a área 

de 590,00m², (quinhentos e noventa  metros quadrados), de forma irregular, 

situado na Rua Salvador Urbano  dos Santos, lado ímpar, nesta cidade, 

distante a 44,00 metros da esquina mais próxima formada pela Rua Cel. Raul 

Oliveira, com um prédio de alvenaria, que tomou o número 063, medindo 

14,00metros de frente por 17,00 metros de fundos, coberto com telhas de 

Brasilit, confrontando AO NORTE, na extensão de 6,00 metros, com a Rede 

Ferroviária da América Latina Logística, daí forma um ângulo e segue no 

sentido SUL-NORTE, numa extensão de 5,00 metros confrontando ao 

LESTE, com a Rede Ferroviária da América Latina Logística, daí forma um 

ângulo e segue no sentido LESTE-OESTE, numa extensão de 25,00 metros 

confrontando ao norte, com a Rede Ferroviária da América Latina Logística: 

ao SUL, na extensão de 31,00 metros com a Rua Salvador Urbano dos Santos, 

ao LESTE na extensão de 15,00 metros, confronta com o lote n 002 e ao 

OESTE, na extensão de 20,00 metros, com a Praça Municipal Ciciliano 

Machado Vieira. QUARTEIRÃO- O quarteirão é formado pelas Ruas 

Salvador Urbano dos Santos, Cel. Raul Oliveira, Alcindo Luciano de Souza, 

Vasco da Gama, tendo seu fechamento com a Rede Ferroviária da América 

Latina Logística. Valor mínimo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais). 

 

 

350.000,00 

04  IMÓVEL: ÁREA RURAL, com área de 1.250,00m² (um mil e duzentos e 

cinquenta metros quadrado), medindo 25 metros de frente por 50 metros de 

fundos. Com as seguintes confrontações: AO NORTE, com área do doador, 

AO SUL, com área do doador; AO LESTE, com área do doador e ao OESTE 

com a estrada que vai de Catuipe a Três de Maio. Com prédio de alvenaria, 

com área construída de 92;50m² (noventa e dois metros e cinquenta 

decímetros quadrados). A construção de um prédio escolar, com duas (2) 

salas, um (1) banheiro, uma (1) cozinha e uma (1) área externa, localizado na 

zona rural, na localidade denominada de Taquarussu, interior deste 

Município de Catuipe-RS. Foi constituída de um bloco arquitetônico 

contendo um pavimento, alvenaria de tijolos maciços e furados, as fundações 

são diretas do tipo sapata centrada executadas com concreto ciclópico e 

concreto armado nivelados com tijolos maciços e amarrado com viga de 

concreto armado. Sobre o vigamento da base foi feito tratamento com 

impermeabilizante hidro asfalto ou similar, antes do levantamento das 

paredes. Todas as paredes são de tijolos furados, sempre obedecendo as 

espessuras e alinhamentos constante da planta. A estrutura da cobertura é 

firmemente amarrada na parte superior das paredes, é composta de tesouras, 

 

20.000,00 



terças, caibros e ripamento. Para o telhado foi empregado telhas de 

fibrocimento de 6mm. Para o forro foram empregados madeira de lei de boa 

qualidade. As janelas são de ferro tipo basculante com vidros transparentes, 

as portas externas são de madeira tipo almofadas.  As paredes são revestidas 

tanto interna como externa com emboco e reboco. Nas salas de aula foi 

colocado assoalho, banheiro e cozinha foi feito piso de concreto e alisado do 

tipo polido. Toda escola foi pintada com tinta à base de PVA interna e 

externamente. O imóvel descrito encontra-se em estado regular de 

conservação, e está construído sobre uma área rural, de 1.250m², da qual o 

Município de Catuipe possui a posse. Valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). 

 

 

 

2 - DA HABILITAÇÃO E CONDIÇÕES 

 

2.1 – Como condição de habilitação, nos termos do art. 18, da lei Federal N° 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, deverão os interessados depositar, na tesouraria da Fazenda Municipal, a 

importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor bem alienado, como caução, 

considerando para esse fim o preço mínimo. 

 

3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

Quem desejar participar desta Licitação, estará condicionado e obrigado à 

apresentação, no local, dia e hora marcados, de no mínimo 02 (dois) Envelopes, indevassáveis e 

fechados, denominados, distintos e numerados de 01 a 02, na forma seguinte: 

Nº. 01 - Habilitação; 

Nº. 02 - Proposta Financeira. 

 

Nos Envelopes deverão constar, todos os itens a seguir citados, podendo os 

documentos serem apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada. 

 

3.1 - Envelope Nº. 01 (Habilitação) 

 

3.1.1 – Cópia do comprovante de depósito da caução indicada no item 2.1 do 

presente edital;  

3.1.2 – Declaração do proponente que visitou o local, tendo conhecimento de seu 

estado atual. 

3.1.3 – Cópia do documento de identidade, no caso de pessoa física, ou do ato 

constitutivo da pessoa jurídica. 

3.1.4 – a caução será restituída aos proponentes não vencedores após a 

homologação do certame, sem correção monetária, mediante pedido por escrito 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE 

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 01/2022 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E DE POSSE DO 

MUNICÍPIO DE CATUÍPE. 

 (Nº. e Denominação do Invólucro: Habilitação ou Proposta Financeira) 

(Razão Social da Empresa Licitante) 



3.2 - Envelope Nº. 02 (Proposta Financeira) 

 

3.2.1 - A proposta deverá ser entregue datilografada ou impressa em 01 (uma) 

via, estar assinada pelo Licitante ou seu representante legal, redigida em português, de forma 

clara, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, e incluirá:  

3.2.1.1 – O nome do proponente; 

3.2.1.2 – O n° do CPF, se pessoa física, ou do CNPJ se pessoa jurídica; 

3.2.1.3 – O endereço do proponente; 

3.2.1.4 – O número de telefone para contato com o proponente; 

3.2.1.5 – O valor da proposta financeira expresso em moeda corrente nacional, 

irreajustável, devendo o preço incluir também todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, 

sociais, trabalhistas, tributárias e cartoriais, e outros pertinentes ao objeto licitado, não 

especificadas neste edital; 

3.2.1.6 – Assinatura do Proponente; 

3.2.1.7 – Declaração que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas 

no presente Edital; 

3.2.1.8 – Declaração de que deseja pagar à vista; 

3.2.1.9  – Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data designada para a entrega dos envelopes deste Edital.  Se na proposta não constar prazo de 

validade, subentende-se 60 dias; 

 

4 – DO JULGAMENTO E DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 

4.1 - As propostas dos Licitantes habilitados, apresentadas de acordo com as 

exigências deste Edital, serão julgadas pela “MAIOR OFERTA”, por item proposto e 

classificadas pela ordem decrescente dos preços propostos, respeitado o critério de aceitabilidade 

dos preços; 

4.2 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase desta 

Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 

Procedimento Licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos Licitantes, que deverão ser 

satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.3 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inferiores ao 

preço mínimo de cada imóvel. Não se desclassificaram pela simples ocorrência de vícios que, a 

juízo da Comissão, puder ser sanável, sem a quebra de igualdade de tratamento aferida a todas os 

Licitantes. 

4.4 – O preço mínimo para a venda corresponderá ao valor constante na tabela 

descrita no item 1.1 deste Edital, corrigido pelo IGPM. 

4.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no 

parágrafo 2º do Art. 45 da Lei Federal Nº. 8.666/93, será utilizado o sorteio em ato público, com 

a presença de todos os Licitantes, presentes na Abertura de Propostas. 

5 – DOS RECURSOS 

 

5.1 – Dos atos praticados pela Administração no curso do Procedimento 

Licitatório, caberá recurso nos termos do que dispõe o Art. 109 da Lei Federal Nº. 8.666/93. 

 

 

6 – CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

6.1 – O pagamento deverá ser feito no ato da assinatura do contrato diretamente 

na tesouraria da Fazenda Municipal, devendo o licitante obrigatoriamente manifestar-se na 

proposta financeira, sob pena de desclassificação. 



6.2 - Esgotados todos os prazos legais recursais, a Administração, no prazo de 

até 10 (dez) dias, convocará o vencedor para assinar do Contrato de Compra e Venda e a escritura 

pública, sob pena de decair no direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 

81, da Lei Nº. 8.666/93. 

6.3 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 

convocará os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do Contrato, 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

6.4 – Ocorrendo a hipótese do não comparecimento do Licitante vencedor dentro 

do prazo previsto no item 6.2, poderá a Administração aplicar as penas estabelecidas no Art. 87, 

da Lei N.º 8.666/93, inclusive multa de 2% sobre o valor do objeto adjudicado, considerando o 

valor atual do imóvel. 

6.5 – O item 4 o qual o município possui a posse, o licitante vencedor deverá 

fazer a devida regularização através de usucapião. 

6.6 – Deverá ser observado a legislação vigente no que diz respeito a construções 

de Áreas de Preservação Permanente (A.P.P.) e Faixa de Domínio Público. 

6.7 – A alienação dos imóveis será feita por escritura pública e por contrato de 

compra e venda, correndo por conta do licitante vencedor do certame todas as despesas cartoriais 

e tributárias incidentes na alienação. 

6.8 – A participação na presente Licitação implica na total concordância com as 

condições do Edital de Licitação e da Minuta do Contrato, exceto quanto à(s) cláusula(s) 

tempestivamente impugnada(s) com decisão administrativa não transitada em julgado. 

6.9 – As cláusulas da Minuta de Terno de Contrato são parte integrante da 

Licitação. 

6.10 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente Edital. 

6.11 – Ultrapassada a fase de Habilitação, poderá a Empresa Licitante ser 

desclassificada, por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, 

capacidade técnica e/ou idoneidade, em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

6.12 – A Prefeitura Municipal de Catuípe poderá revogar a presente Licitação por 

interesse público, bem como anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros. 

6.13 – A anulação do Procedimento Licitatório, por motivo de ilegalidade, não 

gera obrigação de indenizar, por parte da Prefeitura Municipal de Catuípe, ressalvando o disposto 

no parágrafo único do Art. 59 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e atualizações. 

6.14 – Maiores informações serão prestadas aos interessados durante o horário de 

expediente normal, na Prefeitura Municipal de Catuípe, Setor de Compras e Licitações, na Rua 

Osório Ribeiro Nardes nº. 152 ou pelo Fone (55)3336:0000. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUÍPE / RS,  

EM 24 de março de 2022 

 

 

JOELSON ANTÔNIO BARONI 

Prefeito Municipal de Catuípe 

 

 

 



MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA  

QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CATUÍPE E______. 

 

Aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e onze (__/__/2022), o MUNICÍPIO 

DE CATUÍPE, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ N.º 

87.613.063/0001-00, com Sede na Rua Osório Ribeiro Nardes N.º 152, cidade de Catuípe/RS, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. JOELSON ANTÔNIO BARONI, doravante 

denominado de VENDEDOR, e  Sr(a)_________________, inscrito no CPF sob N.º 

____________ e RG sob N.º _____________, doravante denominado COMPRADOR, pactuam 

o presente Contrato, autorizado pela Licitação Concorrência  N.º 01/2022 de 26 de abril de 2022, 

e que se regerá pela Lei Municipal N° 1713 de 28 de julho de 2011 e pela Lei Federal Nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, com as modificações que lhe introduziu a Lei Federal Nº 8.883, de 08 de 

junho de 1994, e demais disposições legais atinentes, atendidas as cláusulas e condições que se 

enunciam a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA (OBJETO) – O VENDEDOR vende ao COMPRADOR, por sua 

vez, os imóveis a seguir descritos e caracterizados: 

(____________________________________________________________________________

____________________________________________________________) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA (DO PREÇO E DO PAGAMENTO) – Efetuou-se a compra e venda 

dos imóveis pela importância de R$____________(_____________________), mediante 

pagamento à vista. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA (DAS DESPESAS) – Todas e quaisquer despesas inerentes a 

usucapião, confecção de mapas, memorial descritivo, Registro de Imóveis e despesas de 

confecção da outorga da Escritura definitiva de Transmissão do Imóvel correrão e serão 

suportadas com exclusividades pelo COMPRADOR. 

 

CLÁUSULA QUARTA (DA POSSE PROVISÓRIA) – O COMPRADOR recebe neste ato a 

posse do imóvel, nas a posse do imóvel, nas condições que se encontra. 

 

CLÁUSULA QUINTA (FORO) – O foro do presente contrato será o da comarca de Catuípe/RS, 

excluído qualquer outro. 

 

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu MARLIZE MOURA FELDEN, 

Assessora jurídica________________________, lavrei o presente termo com 03 (três) cópias de 

igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes 

que a tudo assistiram. 

 

MUNICÍPIO DE CATUÍPE – Vendedor 

JOELSON ANTÔNIO BARONI - Prefeito 

Municipal 

 

 

Comprador 

 

 


