
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

Secretaria Municipal de Administração

CONCORRÊNCIA PARA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

O  Prefeito  Municipal  de  Imbé,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  TORNA  PÚBLICO,  para
conhecimento dos interessados, conforme dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
regulamentos municipais, que fará realizar  CONCORRÊNCIA PARA ALIENAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS, tipo maior lance ou oferta, para alienação dos imóveis abaixo discriminados, e que
estará recebendo as propostas até as 14:00 horas, do dia  08/02/2021, no Departamento de
Licitações, sita à Avenida Osório, n° 920, Centro, nesta cidade. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto do presente Edital consiste na alienação pelo melhor preço dos imóveis assim descritos: 

Item Descrição
Preço

Unitário
Mínimo

Valor da
caução

1

Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 33 da
Quadra 310, com área superficial de 429m², com formato
retangular, medindo 14,30m de frente a leste-sudeste, no
alinhamento da Rua Passo Fundo, com a mesma medida
nos fundos a oeste-noroeste, na divisa com o Lote 46; por
30,00m de frente a fundos por ambos os lados, dividindo-
se ao sul-sudoeste  com o Lote  08  e ao  norte-nordeste
com o Lote 34; distante pela divisa sul-sudoeste 111,00m
da Av.  Caxias do Sul,  no quarteirão formado pelas Av.
Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David Canabarro
e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.622  do  Registro  de
Imóveis de Tramandaí.

R$
82.000,00

R$
4.100,00

2

Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 34 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular, medindo 13,00m de frente a leste-sudeste, no
alinhamento da Rua Passo Fundo, com a mesma medida
nos fundos a oeste-noroeste, na divisa com o Lote 45; por
30,00m de frente a fundos por ambos os lados, dividindo-
se ao sul-sudoeste  com o Lote  33  e ao  norte-nordeste
com o Lote 35; distante pela divisa sul-sudoeste 125,30m
da Av.  Caxias do Sul,  no quarteirão formado pelas Av.
Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David Canabarro
e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.623  do  Registro  de
Imóveis de Tramandaí.

R$
79.600,00

R$
3.980,00

3 Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 35 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular, medindo 13,00m de frente a leste-sudeste, no
alinhamento da Rua Passo Fundo, com a mesma medida
nos fundos a oeste-noroeste, na divisa com o Lote 44; por
30,00m de frente a fundos por ambos os lados, dividindo-
se ao sul-sudoeste  com o Lote  34  e ao  norte-nordeste

R$
79.600,00

R$
3.980,00
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com o Lote 36; distante pela divisa sul-sudoeste 138,30m
da Av.  Caxias do Sul,  no quarteirão formado pelas Av.
Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David Canabarro
e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.624  do  Registro  de
Imóveis de Tramandaí.

4

Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 37 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular, medindo 13,00m de frente a leste-sudeste, no
alinhamento da Rua Passo Fundo, com a mesma medida
nos fundos a oeste-noroeste, na divisa com o Lote 42; por
30,00m de frente a fundos por ambos os lados, dividindo-
se ao sul-sudoeste  com o Lote  36  e ao  norte-nordeste
com o Lote 38; distante pela divisa sul-sudoeste 164,30m
da Av.  Caxias do Sul,  no quarteirão formado pelas Av.
Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David Canabarro
e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.626  do  Registro  de
Imóveis de Tramandaí.

R$
79.600,00

R$
3.980,00

5

Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 38 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular, medindo 13,00m de frente a leste-sudeste, no
alinhamento da Rua Passo Fundo, com a mesma medida
nos fundos a oeste-noroeste, na divisa com o Lote 41; por
30,00m de frente a fundos por ambos os lados, dividindo-
se ao sul-sudoeste  com o Lote  37  e ao  norte-nordeste
com o Lote 39; distante pela divisa sul-sudoeste 177,30m
da Av.  Caxias do Sul,  no quarteirão formado pelas Av.
Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David Canabarro
e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.627  do  Registro  de
Imóveis de Tramandaí.

R$
79.600,00

R$
3.980,00

6

Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 39 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular, medindo 13,00m de frente a leste-sudeste, no
alinhamento da Rua Passo Fundo, com a mesma medida
nos fundos a oeste-noroeste, na divisa com o Lote 40; por
30,00m de frente a fundos por ambos os lados, dividindo-
se ao sul-sudoeste  com o Lote  38  e ao  norte-nordeste
com o Lote 09; distante pela divisa sul-sudoeste 190,30m
da Av.  Caxias do Sul,  no quarteirão formado pelas Av.
Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David Canabarro
e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.628  do  Registro  de
Imóveis de Tramandaí.

R$
79.600,00

R$
3.980,00

7 Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 40 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular,  medindo 13,00m de frente a oeste-noroeste,
no alinhamento da Rua David Canabarro, com a mesma
medida nos fundos a leste-sudeste, na divisa com o Lote

R$
68.400,00

R$
3.420,00
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39; por 30,00m de frente a fundos por ambos os lados,
dividindo-se ao sul-sudoeste com o Lote 41  e ao norte-
nordeste com o Lote 24; distante pela divisa sul-sudoeste
188,30m da  Av.  Caxias  do  Sul,  no  quarteirão  formado
pelas Av. Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David
Canabarro  e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.629  do
Registro de Imóveis de Tramandaí.

8

Um terreno  urbano,  sem benfeitorias,  situado no  Bairro
Imbé, Município de Imbé – RS, constituído do Lote 41 da
Quadra 310, com área superficial de 390m², com formato
retangular,  medindo 13,00m de frente a oeste-noroeste,
no alinhamento da Rua David Canabarro, com a mesma
medida nos fundos a leste-sudeste, na divisa com o Lote
38; por 30,00m de frente a fundos por ambos os lados,
dividindo-se ao sul-sudoeste com o Lote 42  e ao norte-
nordeste com o Lote 40; distante pela divisa sul-sudoeste
175,30m da  Av.  Caxias  do  Sul,  no  quarteirão  formado
pelas Av. Caxias do Sul e Carazinho e pelas Ruas David
Canabarro  e  Passo  Fundo.  Matrícula  n°150.630  do
Registro de Imóveis de Tramandaí.

R$
68.400,00

R$
3.420,00

9

Um  terreno   urbano,  com  benfeitorias,  situados  no
município de Imbé na Praia do mesmo nome, constituído
de fração do lote 01 da quadra 14, medindo 14m frente,
ao  oeste,  no  alinhamento  da  Rua  Alegrete,  fazendo
esquina,  ao  norte,  com  a  rua  Montenegro,  em  cujo
alinhamento mede 29m, medindo 14 ao leste,  na divisa
com terreno prometido vender a Dr. Cândido Borba Lupi e
31m ao  sul,  na divisa  com terreno  prometido  vender  a
Mozart Augusto Soares, no quarteirão formado pelas ruas
Alegrete, Novo Hamburgo, Montenegro e Caxias.Matricula
n° 119.528 do Registro de Imóveis de Tramandaí. 
*No terreno descrito no, foi edificado um prédio, com a 
descrição que segue:
"Um prédio residencial misto, com área total de 202,50m², 
sendo que 150,00m², em alvenaria, com lançamento 
anterior ao exercício de 1.966, 27,00m², em alvenaria, 
com lançamento em 1.976, 12,00 misto, lançado em 
1.976, 8,40m² de madeira, lançado em 2.003, 5,10m², em 
alvenaria lançado em 2.003, estes regularizados com 
planta aprovada em 21.11.03."

R$
250.000,00

R$
12.500,00

1.2 – As alienações objeto deste Edital foram devidamente autorizadas pela Lei Municipal nº
1.802 de 29 de dezembro de 2016 e Lei Municipal n° 1.820 de 17 de março de 2017.

1.3 – O preço mínimo dos lotes acima descritos é de acordo com Laudo de Avaliação. 

1.4  –  Os  bens  imóveis  objetos  poderão  ser  visitados  pelos  interessados  nos  respectivos
endereços constantes na tabela do item 1.1 do presente Edital (mapa em anexo).
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1.5  –  Os  bens  imóveis  de  que  trata  o  Lote  09  estará  disponível  para  visitação  com
agendamento  prévio  de  um  (1)  dia  de  antecedência  junto  à  Secretaria  Municipal  de
Administração,  quando  será  designado  um  servidor  para  acompanhar  o  interessado
comprador, em horário de expediente da Prefeitura Municipal de Imbé. 

2 – DA HABILITAÇÃO:

2.1 – DA PESSOA FÍSICA: 

a) comprovante de depósito da caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de
avaliação do imóvel que pretende adquirir;

b) cópia do CPF (MF) e da Cédula de Identidade do proponente ou representante legal; 

c)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Tributários,  expedida  pela  Fazenda  Pública  Municipal  do
domicílio ou sede do interessado; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;

e) Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede
do interessado; 

f)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

g) procuração como representante de pessoa física, se for o caso. 

2.2 – DA PESSOA JURÍDICA: 

a) comprovante de depósito da caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de
avaliação do imóvel que pretende adquirir;

b) cópia do CPF (MF) e da Cédula de Identidade do representante legal ou procurador; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores; 

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

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

f) certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União fornecida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da firma interessada (Portaria
MF  358,  de  05/09/2014,  alterada  pela  Portaria  MF  443,  de  17/10/2014  em  vigor  desde
03/11/2014);

g) Certidão de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

h)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Tributários,  expedida  pela  Fazenda Pública  Municipal  do
domicílio ou sede do interessado;

i) Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede
do interessado;

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

k) procuração como representante de pessoa jurídica, se for o caso.
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3. DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

3.1 – São requisitos indispensáveis para apresentação de propostas de preços: 

3.1.1 – Ser digitada em 01 via sem emendas, entrelinhas ou rasuras, em papel tipo ofício. 

3.1.2 – Ser datada, assinada, bem como rubricada em todas as páginas e anexos. 

3.1.3 – Conter a descrição do imóvel objeto da proposta, valor ofertado, forma de pagamento (a
vista ou entrada mais 18 parcelas), nome completo, endereço e telefone com DDD do licitante,
bem como os dados bancários para devolução da caução, caso não seja declarado vencedor
do certame.

3.2 – Não serão aceitas propostas que apresentem valores abaixo do valor do lance inicial.

4. DOS ENVELOPES:

4.1 – Os envelopes de Habilitação e Proposta Financeira deverão ser entregues no local até o
dia  e  hora  fixados  neste  Edital,  devidamente  fechados  e  lacrados.  Os envelopes  deverão
conter na parte externa, as indicações a seguir transcritas: 

ENVELOPE 1: . À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº __/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
ABERTURA: __h__ min DO DIA __/__/2021
RAZÃO SOCIAL/NOME. 

ENVELOPE 2: . À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
CONCORRÊNCIA – EDITAL Nº__/2021
PROPOSTA DE PREÇOS 
ABERTURA: __h__min DO DIA __/__/2021
RAZÃO SOCIAL/NOME. 

5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1 – Na data,  horário e local  indicado neste Edital,  a Comissão de Licitação receberá os
envelopes contendo a habilitação e as propostas de preço. 

5.2 – Após o presidente da Comissão ter declarado estar encerrado o prazo para recebimento
dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

5.3  –  Caso  a  Comissão  de  Licitação  julgue  necessário,  a  seu  critério  exclusivo,  poderá
suspender a reunião,  efetuando o julgamento das propostas,  sem a presença de todos os
representantes dos participantes. 

5.4 – O não comparecimento de qualquer dos representantes não impedirá a efetivação da
reunião de abertura das propostas de preços, não cabendo aos ausentes o direito de qualquer
reclamação.
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de valor.

6.2.  Será  proclamada  vencedora  a  proposta  que,  atendendo  às  exigências  deste  Edital,
apresentar o maior lance, tendo por base o valor definido no item 1.1 do presente Edital.

6.3. Ocorrendo empate quanto ao valor, a Comissão procederá ao sorteio para classificação
final do vencedor.

7. DA CAUÇÃO: 

7.1 – Constitui-se exigência para a participação nesta licitação, nos termos do art. 18 da Lei nº
8.666/93, a apresentação do depósito da quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor mínimo estipulado para o imóvel, a título de caução, conforme item 1.1 deste Edital.

7.1.1  –  A  caução  deverá  ser  efetivada  para  cada  imóvel  para  qual  o  interessado  ofertar
proposta de preço.

7.2  –  O valor  da  caução  deverá  ser  pago  ao  Município  mediante  DARM (Documento  de
Arrecadação de Receitas Municipal), com identificação do imóvel e deste certame.

7.2.1 – O interessado deverá solicitar junto ao Departamento de Arrecadação a emissão do
DARM para o pagamento do valor da caução.

7.3. Os valores depositados pelos licitantes - para fins de caução – que forem considerados
inabilitados,  desclassificados,  ou  simplesmente  não  apresentem  a  melhor  oferta,  serão
devolvidos,  sem juros  e  sem  correção  monetária,  após  a  publicação  da  homologação  do
processo de licitação.

7.4.  Caso não tenham sido informados os dados bancários solicitados no item 3.1.3  deste
Edital, os valores caucionados serão devolvidos somente mediante requerimento protocolado
pelo interessado junto ao Departamento de Protocolo e Expedientes. A devolução se dará sem
juros e sem correção monetária.

7.5.  O licitante  que  for  declarado  vencedor  da Concorrência,  no caso  de  vir  a  desistir  da
compra do imóvel, perderá o direito ao valor da caução, que não lhe será devolvido.

7.6.  Constatado que o licitante  não apresentou caução  pertinente  ao imóvel  que pretende
adquirir, quando da análise da proposta, esta será desclassificada.

7.7. A efetivação do depósito da caução implica no pleno conhecimento e integral concordância
com os termos deste Edital e seus Anexos, e legislação pertinente a matéria.

7.8. O valor caucionado pelo Arrematante constituirá parte do pagamento à vista do imóvel
alienado,  ou  quando  for  o  caso,  como parte  dos  20% (vinte  por  cento)  correspondente  a
entrada.

8. DO CONTRATO E DO PAGAMENTO: 
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8.1 – O licitante que for declarado vencedor da Concorrência será convocado para, no prazo de
até  03  (três)  dias  úteis  da  publicação  da  homologação  do  certame,  assinar  o  Contrato
Administrativo de Alienação de Bens Imóveis.

8.2  –  Na  hipótese  de  não  atendimento  à  convocação  para  assinatura  do  Contrato
Administrativo de Alienação de Bens Imóveis ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à
Prefeitura Municipal  de Imbé,  desde que haja conveniência,  proceder  ao chamamento dos
demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas.

8.3  –  O  pagamento  do  imóvel  alienado  deverá  ser  efetuado  por  meio  de  Documento  de
Arrecadação de Receitas Municipal – DARM, após a publicação da homologação do processo
de licitação e assinatura o Contrato Administrativo de Alienação de Bens Imóveis, sendo:

8.3.1 – Á vista, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura o Contrato Administrativo de
Alienação de Bens Imóveis, ou

8.3.2 – Entrada de 20 % (vinte por cento) do valor do lance, em até 5 (cinco) dias úteis, a
contar da assinatura o Contrato Administrativo de Alienação de Bens Imóveis, e o restante
parcelado, em 18 vezes mensais e consecutivas e corrigidas pelo INCC-FGV, tendo a primeira
parcela vencimento 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Contrato Administrativo de
Alienação de Bens Imóveis.

8.3.3  –  No caso  de  pagamento  parcelado,  o  Arrematante  deverá  solicitar  mensalmente  a
DARM com o valor da parcela corrigida pelo INCC – FGV.

8.4 – Para emissão da DARM o Arrematante deverá retirar o Laudo de Arrematante junto ao
Departamento  de  Licitações,  e  solicitar  ao  Departamento  de  Contabilidade  e  Controle
Orçamentário  a  Ficha do Arrematante.  De posse da Ficha  do Arrematante,  o  Arrematante
solicita junto ao Departamento de Arrecadação o DARM para o pagamento do valor na forma
estabelecida na Proposta de Preço.

9. DA ESCRITURA: 

9.1 – Após efetuado o pagamento à vista, ou em se tratando de pagamento parcelado, após o
pagamento de todas  as parcelas,  o Arrematante  abre processo junto ao Departamento de
Protocolo e Expedientes, anexando uma via do Contrato Administrativo de Alienação de Bens
Imóveis e o (s) comprovante (s) de pagamento, e solicita os documentos relacionados a seguir
para a Secretaria Municipal da Fazenda:

9.1.1 – Matrícula do (s) imóvel (is) atualizada (s);

9.1.2 – Certidão Negativa de Ações Reais, Pessoais Reipersecutória; e

9.1.3 – Certidão Negativa de Ônus Reais.

9.2 – De posse dos documentos relacionados nos itens 9.1.1,  9.1.2 e 9.13,  o Arrematante
providencia junto ao Tabelionato de Notas e Protestos e Ofício dos Registros Especiais de
Imbé a emissão da escritura de transferência de titularidade, em até 30 (trinta) dias, a contar do
pagamento a vista, ou do pagamento da última parcela do imóvel.
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9.3 – Após a escritura de transferência de titularidade devidamente assinada, o Arrematante
tem até 30 (trinta) dias para registrar a escritura no Registro de Imóveis e Registros Especiais
de Tramandaí, devendo no prazo máximo de 30 (trinta) providenciar junto ao Departamento de
Cadastro Imobiliário a atualização do cadastro do imóvel.

9.4 – Correrão por conta do Arrematante todas as despesas decorrentes da elaboração da
escritura de transferência de titularidade e seu registro, incluindo-se, sem, no entanto, limitar,
as custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, Imposto de
Transmissão – ITBI, etc.

10. DAS PENALIDADES:

10.1 – Caso o Arrematante não cumpra com as obrigações de pagamento e as obrigações
relativas  à  transferência  da  titularidade  do  imóvel,  nos  prazos  estabelecidos  nos  itens
anteriores, será aplicada as seguintes penalidades, conforme o caso:

10.1.1 – Advertência, aplicada por escrito;

10.1.2 – Multa de 5% sobre o valor da proposta em caso de atraso no pagamento de qualquer
parcela superior a 30 (trinta) dias ou o descumprimento de qualquer outra cláusula, condição
ou obrigação constante do Edital e seus Anexos, inclusive a desistência do lote arrematado.

10.1.3  –  Juros de mora de  1% a.m.  (um por  cento  ao mês)  havendo impontualidade nos
pagamentos a qualquer título, sobre a parcela em atraso, e multa de 0,3% ao (zero, três por
cento) ao dia limitado à 9% (nove) ao mês, sendo devidos, se for o caso, em eventual processo
judicial, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do preço da aquisição do
imóvel licitado além das penalidades previstas na legislação em vigor;

10.1.4 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

10.1.5  –  Declaração  de  inidoneidade  para licitar  e  contratar  com a Administração  Pública
Municipal, nos moldes do artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/1.993.

10.2 – A sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, assegurada ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 10 (dez) dias úteis, para a
hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade.

11 – DOS RECURSOS 

11.1 – Das decisões da Comissão de Licitação decorrentes deste Edital, cabem:

11.1.1 – Recurso, com efeito suspensivo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato da lavratura da ata, nos casos de: 

11.1.2 – Habilitação ou inabilitação do licitante; 

11.1.3 – Do julgamento das propostas. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações,
no Anexo III da Prefeitura Municipal de Imbé, na Avenida Osório, 920, Centro, e no site da
Prefeitura Municipal de Imbé (www.imbe.rs.gov.br). 

12.2  –  As  demais  informações  e  esclarecimentos  adicionais  sobre  o  presente  processo
licitatório poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Imbé, ou pelo telefone (51) 3627-8200
ou 3627-8201.

12.3 – Fazem parte integrante deste processo, as cópias das escrituras em anexo, referentes a
Lei Municipal nº 1.802 de 29 de dezembro de 2016 e a Lei Municipal nº1.820, de 17 de março
de 2017. 

12.4 – O presente processo Licitatório reger-se-á pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
posteriores e regulamentos municipais e pelo presente Edital.

12.5 – Eventual  atraso no pagamento de qualquer  parcela superior  a 30 (trinta)  dias ou o
descumprimento de qualquer outra cláusula, condição ou obrigação constante do Edital e seus
Anexos,  inclusive  a  desistência  do  lote  arrematado,  ensejará,  abertura  de  Procedimento
Administrativo Especial para a tomada das medidas legais cabíveis (extrajudicial  ou judicial)
objetivando:

12.5.1 – A quitação dos valores pendentes de pagamento e ou o cumprimento de qualquer
outra cláusula, condição ou obrigação pendente; ou

12.5.2  –  O  desfazimento  da  adjudicação/aquisição,  com  o  cancelamento  da  alienação  e
subsequente retomada do domínio do bem, disponibilizando-o para nova alienação.

12.6. Em qualquer das hipóteses acima (itens 12.5.1. e 12.5.2.), o Arrematante sujeita-se:

12.6.1 – A indenização por perdas e danos à Prefeitura Municipal de Imbé a título de multa;
conforme disposto no item 10.1.2.

12.6.2 – Ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da arrematação e custeio das despesas processuais,  se for o caso,  além das penalidades
previstas neste Edital e na legislação em vigor, observado o contraditório e a ampla defesa.

12.7 – O Arrematante será notificado extrajudicialmente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
do  recebimento  da  notificação,  apresentar  manifestação  formal  quanto  ao  cumprimento
daquela e/ou de qualquer outra cláusula, condição ou obrigação pendente.

12.8 – Não localizado o Arrematante, ou não recebida a notificação, esta será efetuada por
edital,  mediante  extrato  publicado  por  uma vez  –  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Rio
Grande do Sul – DOM e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - DOE para, no
prazo de 5 (cinco)  dias úteis  dessa publicação,  apresentar  manifestação formal  quanto  ao
cumprimento daquela e/ou de qualquer outra cláusula, condição ou obrigação pendente.

12.9 – Decorrido o prazo dos itens 12.7. e 12.8. sem a ocorrência de qualquer manifestação
expressa  por  parte  do  Arrematante,  será  formalizado  mediante  documento  interno,  com
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decisão  do  Prefeito  Municipal,  publicada  por  extrato  no  DOM e  DOE,  o  desfazimento  da
arrematação/aquisição, com o cancelamento da alienação e subsequente retomada do bem.

12.10 – Nas hipóteses do item 12.5,  eventual  descumprimento de qualquer  outra cláusula,
condição ou obrigação com o desfazimento da arrematação/aquisição, com o cancelamento da
alienação e subsequente retomada da propriedade do bem/reingresso no domínio da Prefeitura
Municipal de Imbé, disponibilizando-o para nova alienação, ocorrerá a formalização dos atos
mediante distrato contratual ou adotando-se os procedimentos cabíveis na esfera judicial.

12.11  –  Ocorrendo  o  desfazimento  da  arrematação/aquisição,  com  o  cancelamento  da
alienação e subsequente retomada da propriedade do bem/reingresso no domínio da Prefeitura
Municipal  de  Imbé,  disponibilizando-o  para nova  alienação,  será aplicado  ao  valor  pago a
retenção do valor pago até o necessário para cobertura de despesas administrativas, judiciais
e/ou outras, tais como honorários advocatícios, despesas processuais, de prejuízos sofridos
pelo imóvel;  custeio de faturas de energia elétrica, de água etc,  pendentes de pagamento,
impostos, taxas e contribuições em débito, além do valor na forma de indenização pelo uso
alternativo do imóvel pelo Arrematante ou por terceiros, a partir da disponibilização do bem por
parte  da Prefeitura  Municipal  de  Imbé,  até  a  data  de  sua  desocupação.  O excedente,  se
houver,  será  devolvido  ao Arrematante e o  que faltar  será cobrado na  forma da lei  (valor
atualizado na forma deste edital e/ou de decisão judicial, se for o caso).

12.12 – Desfeita a arrematação/aquisição, o Arrematante deverá desocupar o imóvel no prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias  do  recebimento  da  correspondente  notificação,  sob  pena  de
caracterizar esbulho possessório, devendo entrega-lo nas condições em que lhe foi entregue,
com  todas  as  acessões/benfeitorias  eventualmente  acrescidas/realizadas  não  ensejando
ressarcimento ou indenização a qualquer título por parte da Prefeitura Municipal de Imbé. Em
qualquer caso, o Arrematante não terá direito a ressarcimento ou indenização da Prefeitura
Municipal  de Imbé,  pelas  despesas  com a documentação  para  atendimento às  exigências
legais,  seguro,  manutenção,  recuperação,  eventuais  melhorias/modificações/benfeitorias
realizadas/acrescidas no imóvel.

12.13 – O IPTU e outras despesas/obrigações a partir da data da arrematação/aquisição, serão
de responsabilidade do Arrematante, como também como impostos, taxas e contribuições de
qualquer natureza, faturas de energia elétrica, e água e quaisquer outras não relacionadas,
incidentes sobre o bem arrematado/adquirido.

Imbé, 07 de janeiro de 2021.

LUIS HENRIQUE VEDOVATO
Prefeito Municipal
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D E C L A R A Ç Ã O DE INIDONEIDADE (Modelo)

Edital de Concorrência nº 019/2019 – Município de Imbé

A/O  (física  ou  jurídica)  _____________________________________________,
CPF/CNPJn°_______________, endereço __________________________________, declara,
sob as penas da lei,  que não está impedida de participar  de licitações públicas e nem foi
declarada  inidônea  para  licitar,  inexistindo até  a  presente  data  fatos  impeditivos  para sua
habilitação no processo licitatório,  Concorrência  Nº 019/2019,  ciente  da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.   

Local e data,

_______________________________________________________
Carimbo (ou nome legível) e assinatura 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
Nº ___/2021

Processo nº 13270  /2020   – Concorrência nº   001/2021  

Contrato que entre si celebram, de uma parte  MUNICÍPIO
DE IMBÉ/RS,  na  qualidade  de  ALIENANTE e,  de  outra,
__________________________________,  na qualidade de
ADQUIRENTE,  firmado pelo regime jurídico instituído pelo
ESTATUTO  das  LICITAÇÕES  e  dos  CONTRATOS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  (Lei  Federal  nº  8.666,  de
21.06.93 e suas alterações, Lei nº 8.883, de 08.06.94).

 Aos _____ dias do mês de _______________ de dois mil e xxxxxxx (20xx), na cidade
de IMBÉ-RS,  nas  dependências  da  PREFEITURA MUNICIPAL da referida  cidade,  na  Av.
Paraguassú, nº 1.043, o  ALIENANTE -  MUNICÍPIO DE IMBÉ/RS, inscrito no CNPJ sob n.º
90.256.652/0001-84, neste ato representado por seu Prefeito,  LUIS HENRIQUE VEDOVATO,
brasileiro,  contador,  inscrito  no  CPF-MF sob n.º  ___.___.___-__,  carteira  de identidade n.º
__________,  expedida  pela  SSP/RS,  e  o  ADQUIRENTE  (ARREMATANTE)  -
_______________________________,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  ___.___.___-__,  RG  nº
__________, residente e domiciliado na ____________________________, CEP.: _____-___,
têm justo e acordado, por força do presente instrumento, em conformidade com as disposições
instituídas  pelo  ESTATUTO  mencionado  e  demais  normas  que  regem  a  espécie  e  este
integram,  às  quais  as  partes  sujeitam-se,  obrigam-se  a  cumpri-las,  com  as  cláusulas  e
condições a seguir declinadas:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente é a alienação onerosa, por maior lance,
dos imóveis conforme descrição abaixo e nos valores unitários ofertados na Concorrência nº
xxx/20xx:

Item Descrição Preço
ofertado

Um  terreno  urbano,  sem  benfeitorias,  situado  no  Bairro  Imbé,
Município de Imbé – RS, ...

 

R$ xx.xxx,00

DO PREÇO E PAGAMENTO

 CLÁUSULA  SEGUNDA –  O  ADQUIRENTE pagará  a  vista  o  valor  total  de  R$
_____________________ (____________________________) para o item _____ do objeto da
Concorrência nº  xxx/20xx, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura deste Contrato
Administrativo de Alienação de Bens Imóveis; ou
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CLÁUSULA  SEGUNDA –  O  ADQUIRENTE pagará  o  valor  total  de  R$
_____________________  (____________________________), para o item _____ do objeto
da  Concorrência  nº  xxx/20xx,  sendo  R$  _____________________
(____________________________) correspondente a entrada de 20%, em até 5 (cinco) dias
úteis, a contar da assinatura deste Contrato Administrativo de Alienação de Bens Imóveis, e o
restante,  no  valor  de  R$  _____________________  (____________________________),
correspondente a 80%, em 18 vezes mensais e consecutivas e corrigidas pelo INCC-FGV,
tendo a primeira parcela vencimento 30 (trinta)  dias a contar da assinatura deste  Contrato
Administrativo de Alienação de Bens Imóveis, devendo o ADQUIRENTE solicitar mensalmente
a DARM com o valor da parcela corrigida.

Parágrafo único - O valor caucionado pelo  ADQUIRENTE, correspondente a R$
_____________________  (____________________________), constituirá  parte  do
pagamento à vista do imóvel alienado. Ou

Parágrafo único - O valor caucionado pelo  ADQUIRENTE, correspondente a R$
_____________________  (____________________________),  constituirá  parte  dos  20%
(vinte por cento) correspondente a entrada.

DA ESCRITURA 

 CLÁUSULA TERCEIRA – A emissão da escritura de transferência de titularidade
fica  condicionada  ao  pagamento  do  valor  total  do  imóvel,  conforme  consta  na  Cláusula
Segunda  deste  instrumento,  sendo  de  responsabilidade  e  iniciativa  do  ADQUIRENTE os
encaminhamentos  e  cumprimento  dos  prazos  de que  trata  o  item 9.  DA ESCRITURA,  da
Concorrência nº xxx/20xx.

Parágrafo único - Todas as despesas decorrentes da elaboração da escritura de
transferência de titularidade e seu registro, incluindo-se, sem, no entanto, limitar, as custas e
emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, Imposto de Transmissão
– ITBI, etc serão de responsabilidade exclusiva do ADQUIRENTE.

DAS SANÇÕES EM CASO DE INEXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – Caso o ADQUIRENTE não cumpra com as obrigações de
pagamento e as obrigações relativas  à transferência da titularidade do imóvel,  nos prazos
estabelecidos na Concorrência nº xxx/20xx, será aplicada as seguintes penalidades, conforme
o caso:

a) Advertência, aplicada por escrito;

b) Multa de 5% sobre o valor da proposta em caso de atraso no pagamento de
qualquer parcela superior a 30 (trinta) dias ou o descumprimento de qualquer outra cláusula,
condição ou  obrigação constante  na  Concorrência  nº  xxx/20xx e  seus  Anexos,  inclusive a
desistência do lote arrematado.
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c) Juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) havendo impontualidade nos
pagamentos a qualquer título, sobre a parcela em atraso, e multa de 0,3% ao (zero, três por
cento) ao dia limitado à 9% (nove) ao mês, sendo devidos, se for o caso, em eventual processo
judicial, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do preço da aquisição do
imóvel licitado além das penalidades previstas na legislação em vigor;

d)  Suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração
Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, nos moldes do artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/1.993.

§ 1º  - A sanções previstas poderão ser  aplicadas cumulativamente,  assegurada
ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 10 (dez) dias
úteis, para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA QUINTA – Atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de que trata
a Cláusula Segunda ou o descumprimento de qualquer outra cláusula, condição ou obrigação
constante  na   Concorrência  nº  xxx/20xx e  seus  Anexos,  inclusive  a  desistência  do  lote
arrematado, ensejará, abertura de Procedimento Administrativo Especial  para a tomada das
medidas legais cabíveis (extrajudicial ou judicial) objetivando:

a)  A  quitação  dos  valores  pendentes  de  pagamento  e  ou  o  cumprimento  de
qualquer outra cláusula, condição ou obrigação pendente; ou

b) O desfazimento da adjudicação/aquisição, com o cancelamento da alienação e
subsequente retomada do domínio do bem, disponibilizando-o para nova alienação.

CLÁUSULA SEXTA – Em qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” da
Cláusula Quinta, o ADQUIRENTE sujeita-se:

a) A indenização por perdas e danos à  ALIENANTE  a título de multa, conforme
disposto na alínea “b” da Clausula Quarta;

b) Ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor da arrematação e custeio das despesas processuais, se for o caso, além das penalidades
previstas na Concorrência nº  xxx/20xx e seus Anexos e na legislação em vigor, observado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA  –  O  ADQUIRENTE será notificado extrajudicialmente para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, apresentar manifestação formal
quanto  ao  cumprimento  daquela  e/ou  de  qualquer  outra  cláusula,  condição  ou  obrigação
pendente.

CLÁUSULA  OITAVA  –  Não  localizado  o  ADQUIRENTE,  ou  não  recebida  a
notificação, esta será efetuada por edital, mediante extrato publicado por uma vez – no Diário
Oficial  dos Municípios do Rio Grande do Sul  – DOM e no Diário Oficial  do Estado do Rio
Grande do Sul  - DOE para,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis dessa publicação,  apresentar
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manifestação formal quanto ao cumprimento daquela e/ou de qualquer outra cláusula, condição
ou obrigação pendente.

CLÁUSULA NONA  –  Decorrido o prazo  das Cláusulas Sétima e Oitava sem a
ocorrência de qualquer manifestação expressa por parte do ADQUIRENTE, será formalizado
mediante documento interno, com decisão do Prefeito Municipal, publicada por extrato no DOM
e  DOE,  o  desfazimento  da  arrematação/aquisição,  com  o  cancelamento  da  alienação  e
subsequente retomada do bem.

CLÁUSULA  DÉCIMA  –    Nas  hipóteses  da  Cláusula  Quinta,  eventual
descumprimento de qualquer outra cláusula, condição ou obrigação com o desfazimento da
arrematação/aquisição,  com  o  cancelamento  da  alienação  e  subsequente  retomada  da
propriedade  do  bem/reingresso  no  domínio  da  ALIENANTE,  disponibilizando-o  para  nova
alienação, ocorrerá a formalização dos atos mediante distrato contratual ou adotando-se os
procedimentos cabíveis na esfera judicial.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  Ocorrendo  o  desfazimento  da
arrematação/aquisição,  com  o  cancelamento  da  alienação  e  subsequente  retomada  da
propriedade  do  bem/reingresso  no  domínio  da  ALIENANTE,  disponibilizando-o  para  nova
alienação,  será  aplicado  ao  valor  pago  a  retenção  do  valor  pago  até  o  necessário  para
cobertura de despesas administrativas, judiciais e/ou outras, tais como honorários advocatícios,
despesas processuais, de prejuízos sofridos pelo imóvel; custeio de faturas de energia elétrica,
de água etc, pendentes de pagamento, impostos, taxas e contribuições em débito, além do
valor  na  forma  de  indenização  pelo  uso  alternativo  do  imóvel  pelo  ADQUIRENTE ou  por
terceiros, a partir da disponibilização do bem por parte da  ALIENANTE, até a data de sua
desocupação. O excedente, se houver, será devolvido ao  ADQUIRENTE e o que faltar será
cobrado na forma da lei (valor atualizado na forma deste edital e/ou de decisão judicial, se for o
caso).

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  Desfeita  a  arrematação/aquisição,  o
ADQUIRENTE deverá desocupar o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento
da  correspondente  notificação,  sob  pena  de  caracterizar  esbulho  possessório,  devendo
entrega-lo  nas  condições  em  que  lhe  foi  entregue,  com  todas  as  acessões/benfeitorias
eventualmente acrescidas/realizadas não ensejando ressarcimento ou indenização a qualquer
título  por  parte  da  ALIENANTE.  Em  qualquer  caso,  o  ADQUIRENTE não  terá  direito  a
ressarcimento ou indenização da  ALIENANTE,  pelas despesas com a documentação para
atendimento  às  exigências  legais,  seguro,  manutenção,  recuperação,  eventuais
melhorias/modificações/benfeitorias realizadas/acrescidas no imóvel.

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA  –   O IPTU e outras despesas/obrigações a
partir da data da arrematação/aquisição, serão de responsabilidade do  ADQUIRENTE, como
também  como  impostos,  taxas  e  contribuições  de  qualquer  natureza,  faturas  de  energia
elétrica,  e  água  e  quaisquer  outras  não  relacionadas,  incidentes  sobre  o  bem
arrematado/adquirido.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Constitui-se para rescisão contratual os Artigos 77,
Artigo 78, incisos I à XVII, § único, Artigo 79, incisos I à IV, §§ 1º e 2º, incisos I à III, § 5º, Artigo
80, inciso I à IV, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  Na ocorrência de rescisão contratual motivada pela
inexecução  total  ou  parcial,  provocada  pelo  Contratado,  este  reconhece  os  direitos  da
Administração, conforme. Art. 80, I, II, III e IV, da Lei 8.666/93.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Na hipótese de procedimentos judiciais, fica eleito o foro
de Tramandaí/RS, com a renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

Imbé, ____ de _________ de 20xx.

 
___________________________                        _________________________
CONTRATADA - ADQUIRENTE  CONTRATANTE - ALIENANTE
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