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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016. 
 

EDITAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ. 
 

Edital de Concorrência Pública nº 001/2016. 
Protocolo Administrativo nº 290/15.  
 
O Município de Cotiporã, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Silveira Martins, nº 163, 
Centro, Cotiporã/RS, CEP 95.335-000, inscrito no CNPJ/MF sob o número 90.898.487/0001-64, comunica a todos 
os interessados que realizará nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinada com a 
Lei Municipal número 2.393, de 13 de abril de 2015, na licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo 
maior oferta, destinada a alienação de Áreas de Terras e Benfeitorias das Escolas Municipais do interior do 
Município, de acordo com as condições a seguir estabelecidas:  

 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
Dia: 16/02/2016 
Hora: 14h30min 
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Cotiporã, na Rua Silveira Martins, 163 – Centro - Cotiporã/RS. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 O objeto da presente concorrência é a alienação dos seguintes bens imóveis, em lotes individuais, assim:  
 
 LOTE 01: Patrimônio nº 1798 – Horto Florestal, Imóvel Rural com área de 25.575m², localizado na Linha 

Independência, com as seguintes matrículas: 
 
MATRÍCULA 5.724 
Parte do lote rural nº42 da Linha Independência, no município de Cotiporã, RS, com área de 22.575,00m² 
(vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco metros quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: 
ao norte, em ponta, com terras do mesmo lote de Glademir e Gilberto Giacomin; ao sul, com travessão de 
frente, terras de Antonio Razera Netto e Iolando João Zanette, por 175,00 metros de extensão; ao leste, com 
o lote 40 da mesma Linha Independência, por 310,00 metros de extensão; ao oeste, com terras do mesmo 
lote 42: partindo da divisa norte segue pela estrada geral, por 190,00 metros; aí dobra para o leste em ângulo 
de menos de 90° e segue por 30,00 metros, onde confronta com terras da Mitra Diocesana de Caxias do Sul; 
aí dobra para o sul em ângulo de menos de 90° e segue por 100,00 metros onde confronta com terras da 
Mitra Diocesana de Caxias do Sul e da Prefeitura Municipal de Cotiporã; ai dobrando para oeste em ângulo de 
mais de 90° graus e seguindo por 30 metros confrontando com terras da Prefeitura Municipal,  após dobra 
novamente para o sul em ângulo de mais de 90° e segue por 40,00 metros, confrontando com a Estrada 
Geral.  
 
MATRÍCULA 5.936  
Parte do lote rural nº 42 da Linha Independência, no município de Cotiporã, RS, com a área de 2.100,00m² 
(dois mil e cem metros quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, por 30,00 metros, 
com terras do mesmo lote, da Mitra Diocesana de Caxias do Sul; ao sul, também por 30,00 metros, com 
terras do mesmo lote de José Giacomin e sua mulher; ao leste, por 70,00 metros, com terras do mesmo lote 
nº 42 de José Giacomin e sua mulher e ao oeste, também por 70,00 metros, com a Estrada Geral que vai ao 
Rio Carreiro.  
 
MATRÍCULA 7.629  
Parte do lote rural nº 42 da Linha Independência, em Cotiporã, RS, com área de 900,00m² (novecentos 
metros quadrados) de terras, sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, com terras do mesmo lote nº 42, de 
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José Giacomin e sua mulher, por 30,00 metros de extensão; ao sul, também por 30,00 metros, com terras do 
mesmo lote nº 42 de José Giacomin e sua mulher, distando 100,00 metros do travessão de frente da Linha 
Independência; ao leste, com terras do mesmo lote nº 42 de José Giacomin e sua mulher, por 30,00 metros 
de extensão e ao oeste, também por 30,00 metros de extensão ainda com terras do mesmo lote, ou 
MELHOR: e ao oeste, também por 30,00 metros de extensão, com a Estrada Geral. 
 

Valor avaliado do imóvel: R$ 47.035,00 
Valor total do lote: R$ 47.035,00 
 
 
 LOTE 02: Patrimônio nº 1792 – Escola Municipal Augusto Severo, Imóvel Rural com área de 1.500m², 

na Linha Júlio de Castilhos, com a seguinte matrícula:  
 
MATRÍCULA 5.946 
Parte do lote rural nº 116 da Linha Dr. Júlio de Castilhos, no município de Cotiporã, RS, com área de 
1.500,00m² (um mil e quinhentos metros quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, por 
60,00 metros de extensão com terras do mesmo lote nº 116; ao sul, também por 60,00 metros de extensão, 
com o travessão de frente; ao leste, por 30,00 metros de extensão com terras do mesmo lote nº 116 e ao 
oeste, ainda com terras do mesmo lote nº 116, por 20,00 metros de extensão. 

 
Valor avaliado do imóvel: R$ 24.500,00 
Valor total do lote: R$ 24.500,00 
 
 
 LOTE 03: Patrimônio nº 1786 – Escola Municipal Morro do Céu, Imóvel Rural com área de 2.000m², na 

Linha 14 de Julho, com a seguinte matrícula: 
 
MATRÍCULA 5.951 
Parte do lote rural nº 36 da Linha 14 de Julho, no município de Cotiporã, RS, com a área de 2.000,00m² (dois 
mil metros quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, com terras do mesmo lote, por 
40,00 metros de extensão; ao sul, também por 40,00 metros de extensão com uma estrada; ao leste, com 
terras do mesmo lote, por 50,00 metros e ao oeste, também por 50,00 metros, ainda com terras do mesmo 
lote. 
 

Valor avaliado do imóvel: R$ 24.400,00 
Valor total do lote: R$ 24.400,00 
 
 
 LOTE 04: Patrimônio nº 1787 – Escola Municipal Almirante Barroso, Imóvel Rural com área de 2.000m², 

na Linha Independência, com a seguinte matrícula: 
 
MATRÍCULA 5.944 
Parte do lote rural nº 50 da Linha Independência, no município de Cotiporã/RS, com a área de 2.000m² (dois 
mil metros quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, por 20,00 metros de extensão, 
com terras do mesmo lote de nº 50 de Nilo Leonardo Tonial e sua mulher; ao sul, também por 20,00 metros 
de extensão com a Estrada Geral; ao leste por cem (100) metros de extensão, com a Estrada Geral e ao 
oeste, também por 100,00 metros, com terras ao mesmo lote nº 50, de Nilo Leonardo Tonial e sua mulher. 

 
Valor avaliado do imóvel: R$ 12.500,00 
Valor total do lote: R$ 12.500,00 
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 LOTE 05: Patrimônio nº 1784 – Escola Municipal General Osório, Imóvel Rural com área de 2.000m², 
localizada em Lageado Bonito (Fazendinha), com a seguinte matrícula: 
 
MATRÍCULA 5.937 
Parte da Fazenda Lajeado Bonito, no município de Cotiporã, RS, com áreas de 2.000.00m² (dois mil metros 
quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, com terras do mesmo lote, por 40,00 
metros; ao sul, também por 40,00 metros, com uma Estrada Pública; ao leste, por 50,00 metros, com terras 
de Domingos Pertile e sua mulher e ao oeste, também por 50,00 metros, com terras de Domingos Pertile e 
sua mulher. 

 
Valor avaliado do imóvel: R$ 12.000,00 
Valor total do lote: R$ 12.000,00 
 
 
 LOTE 06: Patrimônio nº 1791 – Escola Municipal Daltro Filho, Imóvel Rural com área de 2.000m², na 

Linha 7 de Setembro, Zona Marin, com a seguinte matrícula: 
 
MATRÍCULA 2.785 
Parte do lote rural nº 39 da Linha 7 de Setembro, no distrito de Cotiporã, RS, neste município, com a área de 
2.000.00m² (dois mil metros quadrados) de terras sem benfeitorias, que confrontam: ao norte, com terras do 
mesmo lote de Justino Picetti Filho e sua mulher, por 40,00 metros; ao sul, também com terras do mesmo 
lote, de Justino Picetti Filho e sua mulher, por 40,00 metros, ao leste, por 50,00 metros, com a estrada da 
Linha e ao oeste, com terras do mesmo lote de Justino Picetti Filho e sua mulher, também por 50,00 metros. 

 
Valor avaliado do imóvel: R$ 1.500,00 
Valor total do lote: R$ 1.500,00 
 
 
2. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
2.1. Para se habilitarem à presente Concorrência, far-se-á indispensável que os interessados apresentem na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Cotiporã, até a data e horários aprazados, os documentos para habilitação 
e as propostas em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, contendo na parte externa os seguintes 
dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 01 
PREFEITURA MUNICIPAL COTIPORÃ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016 
RAZÃO SOCIAL OU NOME DO LICITANTE: 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
ENVELOPE N.º 02 
PREFEITURA MUNICIPAL COTIPORÃ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016 
RAZÃO SOCIAL OU NOME DO LICITANTE: 
PROPOSTA - LOTE NÚMERO: __________ 
 
 O envelope de habilitação deverá ser único, e o de proposta para cada um dos lotes, assim, se pretender o 

licitante apresentar proposta em mais de um lote, deverá apresentar tantos envelopes de proposta quantos 
lotes pretenda arrematar.  
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Da Participação: 
3.1.1. Poderão participar da presente Concorrência pessoas físicas ou jurídicas. 
 
3.1.2. As propostas de preços deverão ser realizadas por apenas 01(um) proponente, pessoa jurídica ou física.  
 
3.2. Dos documentos exigidos para habilitação: 
3.2.1. Contrato Social e CNPJ, se pessoa jurídica; ou Cédula de Identidade e CPF, se pessoa física.  
 
 
4. DA PROPOSTA 
4.1. O valor mínimo aceitável é o valor de avaliação total do lote indicado em cada um destes.  
4.2. O prazo de pagamento do bem é à vista, sendo este em parcela única, em até 05 (cinco) dias úteis após a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.  
4.2.1. O não cumprimento do prazo previsto no item anterior acarretará na desclassificação do licitante.  
4.3. A proposta deverá ser apresentada por escrito, em idioma nacional, sem rasuras ou emendas com expressão 
monetária em Real e deverá conter a identificação completa do proponente e, ao final, ser assinada pelo titular ou 
pelo representante legal, no caso de pessoa jurídica; ou pelo próprio licitante ou representante legal se pessoa 
física, conforme ANEXO I do presente edital.  
4.4. Recebidas as propostas as mesmas serão classificadas em ordem crescente de valores, da menor à maior, e 
será oportunizado aos licitantes que façam ofertas sucessivas, sempre superiores à maior oferta existente, até que 
não haja mais licitantes aptos a efetivarem ofertas.  
4.5. No caso de existirem propostas de igual valor, haverá sorteio para definição da classificação inicial das 
propostas.  
 
5. DO JULGAMENTO 
5.1. Abertos os envelopes e analisadas as propostas, será considerado vencedor o proponente que efetivar a 
MAIOR OFERTA, após a última oferta efetivada, por lote, desde que igual ou superior ao valor de avaliação.  
5.2. No caso de empate o vencedor será determinado por sorteio em ato público.   
 
 
6. DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será realizado à vista, sendo este em parcela única, em até 05 (cinco) dias úteis após a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.  
6.2. O imóvel arrematado somente será transferido ao licitante vencedor após a efetivação do pagamento do bem. 
6.3. As despesas com transferência do imóvel alienado correrá única e exclusivamente por conta do licitante 
vencedor. 
6.4. Caso o licitante vencedor não efetue o pagamento do imóvel arrematado no prazo estabelecido nos subitens 
acima, fica consignado que o referido imóvel arrematado retornará à propriedade da Prefeitura Municipal de 
Cotiporã. 
6.5. O arrematante somente poderá iniciar qualquer tipo de edificação no imóvel após a sua plena quitação e 
aprovação do projeto técnico. 
  
 
7.  DOS RECURSOS 
7.1. Dos atos da Comissão de Licitação cabem recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A participação nesta concorrência implica no total conhecimento dos termos deste edital, por parte dos 
proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
8.2. O edital completo estará fixado no mural da sede da Prefeitura Municipal de Cotiporã. 
8.3. Após a efetivação do pagamento o Município encaminhará a lavratura da respectiva escritura de compra 
venda em até 15 (quinze) dias.  
8.4. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo: 

 Anexo I – Modelo da Proposta. 
 
8.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis/RS para quaisquer litígios decorrentes do presente Edital. 
 
8.6. A cópia do texto integral deste Edital está disponível, para consulta por parte dos interessados, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Silveira Martins, 163 – Cotiporã/RS, CEP: 95335-000 - telefone: 
(54)3446 2800 e/ou no site www.cotipora.rs.gov.br. 

 
Cotiporã, 15 de janeiro de 2016. 

 
Examinado e Aprovado: 
 
 
 
LEONARDO JACOB 
Procurador Jurídico – OAB/RS N.º 44.765 

 
 
 
 
 

IVALDO WEARICH 
Prefeito Municipal em Exercício 
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ANEXO I 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS. 
 
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. 
 
LOTE NÚMERO: ...................................... 
 
 

 
 

PROPOSTA 
 
 

Declaro, para os devidos fins, estar plenamente ciente de todos os detalhes do edital, de conhecer o 
imóvel objeto da presente alienação e todas as condições do referido, sem que caiba qualquer reclamação ou 
outro tipo de reivindicação posterior em relação ao mesmo.  

 
Declaro que o preço ofertado para o objeto da presente licitação é de R$ ___________ 

(.....................................................................................................................................................................................) 
a serem pagos em parcela única, em até 05 (cinco) dias úteis após a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor.  
 

A presente oferta é equivalente ao lance inicial, sendo que estou ciente de que será facultado aos 
licitantes habilitados, a oferta sucessiva de lances verbais, crescentes e sucessivos, sempre superiores a oferta de 
maior valor, até que não existam mais lances e/ou licitantes habilitados dispostos a fazer ofertas. 
 

Cotiporã, 15 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nome / Razão Social: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
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