
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, RS

Edital de Retificação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2015

Preâmbulo
...
A abertura desta licitação ocorrerá no dia  29 de dezembro de 2015, às 10:00 horas, na
sala  de  licitações  da  Comissão  de   Licitações,  quando  os  interessados  deverão
apresentar os invólucros nº “1” (Documentos de Habilitação) e nº “2” (Proposta Técnica) a
referida Comissão, em acordo com as exigências do Edital.
...

4 – Das Obrigações

4.1 -  O DOADOR, baseado na legislação pertinente,  concederá os incentivos abaixo,
após  a  aprovação  legislativa,  homologação  do  certame  e  posterior  assinatura  das
obrigações assumidas na escritura pública de doação:

a) Terreno para implantação da empresa (Art. 2ª, alíena “a” LM 2.981/2013)
b)  Rede de  energia  elétrica  -  geral  até  a  entrada  (Art.  2ª,  alíena  “d”  LM

2.981/2013);
c) Sistema de abastecimento de água potável geral  até a entrada (Art. 2ª,

alíena “e” LM 2.981/2013);
d) Pavimentação com saibro nos estacionamentos, pátios de manobra, nas

vias internas e nas vias de acesso à fábrica (Art. 2ª, alíena “g” LM 2.981/2013);
e)  Isenção  do Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU)  sobre o  imóvel

doado  pelo  prazo  de  até  03  (três)  anos,  a  contar  da  data  de  assinatura  das
obrigações  assumidas  na  escritura  pública  de  doação  (Art.  3ª,  alíena  “a”  LM
2.981/2013);

f)  Isenção de taxas de licença  Ambiental,  de licença para a  execução de
obras e serviços de engenharia, de fiscalização sanitária, de serviços diversos, de
serviços urbanos, relacionados a implantação e eventuais ampliações, no prazo de
até 03 (três) anos (Art. 3ª, alíena “b” LM 2.981/2013);

g) Isenção da taxa de alvará de localização e funcionamento e de renovação
anual  da  atividade,  referente  à  atividade  industrial  desenvolvida  ou  a  ser
desenvolvida pela empresa no imóvel no prazo de até 03 (três) anos (Art. 3ª, alíena
“d” LM 2.981/2013).

5 - DA PROPOSTA TÉCNICA
...

5.2 -  A  Proposta  Técnica  não  necessitará  ser  individualizada  por
subítem, onde o projeto será  instalado, eis que os projetos receberão pontuação de
acordo com os critérios técnicos ora estabelecidos neste edital. Sendo em número
de  05  (cinco)  os   lotes  ora  disponibilizados  para  a  presente  licitação,  serão
selecionados  até 05 (cinco) projetos com pontuação mais elevada, em julgamento
de “melhor  técnica”.   A escolha para o lote específico será operacionalizado por
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sorteio  público,  onde  participarão  até  05  (cinco)  projetos  melhor  pontuados,
definindo-se  então o  licitante  que receberá a outorga da(s)  respectiva(s)  área(s)
(entre Lote 155, Lote 186, Lote 416, Lote 447 ou Lote 478).

5.2.1. No caso de empresas com projetos de ocupação de 02 lotes,  caso
selecionadas,  terão  preferência  no  sentido  de  que  estes  sejam contíguos,  para
possa ser possível de projeto integrado.

7 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
7.4 - A análise pela Comissão Julgadora se dará da seguinte forma:

7.4.3- As propostas que atenderem o Edital serão avaliadas e classificadas
em  ordem  decrescente,  em  função  do  resultado  obtido  na  avaliação
global,  conforme detalhado Critérios de Avaliação  (Anexo IV  do edital)
respectivo.  As propostas técnicas com pontuação mais elevada, estarão
aptos ao total de 05 (cinco) lotes ora destinadas para a presente Edital,
respeitando-se a regra de no máximo 02 (dois) lotes por empresa. Para a
definição da(s) área(s) que lhe será(ão) destinada(s) e outorgada(s), será
realizado sorteio em ato público.

...
ANEXO IV – CONCORRÊNCIA PÚBLICA CNC 02/2015

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   

…

Em caso de empate entre dois ou mais projetos, na mesma área, o desempate
será feito por meio de sorteio público, nos termos do disposto no artigo 45, § 2º da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Após apurados os melhores projetos,   será realizado SORTEIO PÚBLICO, para
definir   sobre qual(is) dos 05 (cinco) lotes se dará a outorga por empresa.

Selbach, RS, 05 de novembro de 2015.

SÉRGIO ADEMIR KUHN
Prefeito Municipal

VOLNEI SCHNEIDER
Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861

CLAUDIR KOLING 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário 
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