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EDITAL DE LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – Sala de Cruz Alta/RS 
DATA:16.11.2015 HORA: 14h LOCAL: Plenário do Conselho Regional de Medicina Sede 

Porto Alegre/RS 
1. DO OBJETO: A presente licitação visa alienação de bens imóveis conforme descrição e 
condições em anexo. 
1.1 O imóvel a que se refere esta licitação será alienado no estado físico e jurídico em que 
se encontrar, ad corpus, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas, não 
se responsabilizando a administração pela exatidão ou inexatidão das mesmas, 
subentendendo-se efetuada a vistoria prévia, com pleno e expresso conhecimento das 
condições dos imóveis; 
2. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Os proponentes entregarão dois  envelopes 
fechados: um, contendo a proposta e, noutro,  a documentação para HABILITAÇÃO, que 
constará do seguinte: 
2.1 DOS ENVELOPES 
2.1.1 Os envelopes conterão externamente a razão social da proponente, o n.º do leilão, a 
data e a hora da abertura . 
2.1.2 O que contém a proposta deverá indicar o termo “proposta” e o que contém a 
documentação para habilitação deverá apresentar o termo “habilitação”. 
2.2 DA PROPOSTA: 
2.2.1 A proposta será redigida em português claro, não podendo ser manuscrita nem conter 
rasuras ou entrelinhas, identificada com a razão social e endereço, assinada pelo 
representante legal da proponente, contendo obrigatoriamente ainda: 
2.2.1.1 Preço líquido e total, em moeda corrente nacional, incluídos as taxas, impostos. 
2.2.1.2 Forma de pagamento 
2.2.1.3 Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de 
recebimento das propostas. Não havendo indicação expressa será considerado o prazo de 60 
(sessenta) dias. 
2.2.1.4 As propostas que não obedecerem aos critérios aqui estabelecidos serão 
desclassificadas. 
2.2.1.5 Pedidos de retificação da proposta somente serão aceitos antes do horário e data 
fixados para a abertura da licitação. 
2.2.1.6 A proposta uma vez aberta vincula a proponente até o final do prazo de validade das 
propostas. 
3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
3.1 Sendo a licitação “por maior preço”, a classificação será pela ordem decrescente dos 
preços propostos. 
3.2 Será vencedor o proponente que apresentar o maior preço, dentro das propostas 
classificadas. 
3.3 Em caso de empate, a escolha far-se-á por sorteio. 
4. DO CRITÉRIO DA ACEITABILIDADE  DE  PREÇOS 
1. 4.1 Serão desclassificadas as propostas com preço inferior ao preço mínimo de avaliação, 

sendo este fixado em: 
a) Conjunto comercial nº45 . /45 - Cruz Alta 

 localizado na Rua Venâncio Aires, 614, Bairro Centro, em Cruz Alta - Matrícula 311-C: R$ 
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). 
5. DOS CONTRATOS E PENALIDADES 
5.1 Homologado o resultado, será emitida ou celebrado contrato entre o CREMERS e a 
vencedora do objeto da licitação. 
5.2 Em caso de assinatura de contrato, sendo pessoa jurídica, a contratada deverá comprovar 
poderes para firmar o instrumento. 
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5.3 O proponente que for chamado a assinar o contrato comparecerá dentro do prazo de 05 
(cinco) dias. Assim não o fazendo sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
referente à avaliação dos imóveis, podendo o CREMERS convocar os remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação, e promover contra o licitante faltoso a competente ação 
para ressarcimento do prejuízo da contratação feita ao licitante remanescente. 
5.4 O contratado que deixar de executar a avença, conforme as condições contratuais, ficará 
sujeito à mesma penalidade do item anterior, além das que ora seguem: 
5.4.1 Advertência 
5.4.2 Suspensão para licitar com o CREMERS, por período não inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias 
5.4.3 Declaração de inidoneidade. 
5.4. As multas serão recolhidas ao CREMERS em até 30 (trinta) dias da notificação, sob pena 
de inscrição em Dívida Ativa. 
6. DO PAGAMENTO 
6.1 Os reajustes, quando for o caso, serão nos termos do art. 40 da Lei 8.666/93, tendo por 
base o índice IGP-m/FGV. 
6.1.1. Uma vez homologado o resultado da licitação, o proponente vencedor será convidado 
por escrito, dentro do período de validade da proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, depositar o valor correspondente à  10% (dez por cento) do valor da aquisição do 
imóvel 
6.1.2 Uma vez efetuado o recolhimento citado no item 6.11, em até 30 (trinta) dias em que 
ocorrer o depósito, será providenciado o firmamento do competente Compromisso de Compra 
e Venda  ou a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda, com a liquidação final do 
saldo devedor, se houver,  informando-se ao vencedor o respectivo Tabelionato de Notas. 
6.1.3 O licitante será o único responsável pelos pagamentos de custas, emolumentos, taxas e 
tributos oriundos da transmissão de domínio do imóvel; 
6.1.4 É obrigação do licitante o encaminhamento à Contratante de cópia autenticada do 
Compromisso de Compra e Venda ou Escritura de Compra e Venda, devidamente registrada 
na competente circunscrição imobiliária; 
6.1.5 A não ultimação do Compromisso ou Escritura referidos anteriormente, em até 60 
(sessenta dias), por fato atribuível ao vencedor, a partir da data em que ocorrer o depósito do 
valor inicial de sua proposta acarretará na perda do valor depositado; 
7. DOS RECURSOS 
7.1 De todos os atos praticados pela administração, no decorrer do procedimento licitatório, 
cabem recurso, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.  
8. OUTRAS DISPOSIÇÕES 
8.1 A apresentação do envelope por parte do licitante interessado vincula-o às condições aqui 
enumeradas e da minuta do termo de contrato, exceto quanto às cláusulas tempestivamente 
julgadas com decisão administrativa não atingida pela preclusão. 
 8.2 As cláusulas presentes são partes integrantes do Edital de Licitação. 
 8.3 A presente licitação reger-se-á pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, republicada no DOU de 
06/07/94. 
 8.4 Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Porto Alegre-RS, para a discussão de eventuais 
litígios oriundos da presente licitação. 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2015. 
 
 

Raul Antônio Ramos Vallandro 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 


