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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2016/COFIECS 

 

O Estado do Acre, através da Comissão de Fomento à Instalação de Estabelecimentos 

Comerciais e de Serviços na “Cidade do Povo” - COFIECS, coordenada pela SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP, torna público e convoca os 

interessados em participar do procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO, para 

conhecimento no período de 30 (trinta) dias, compreendido entre 24 de maio a 24 junho de 

2016     do corrente ano, para fins de concorrer ao procedimento de alienação, em caráter 

oneroso, de imóveis com área de até 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), 

autorizada pela Lei Estadual 2.740/2013 e alterações posteriores, publicada no Diário Oficial 

n.º 11.142 de 26/09/13 regulamentada pelo Decreto Governamental n.º 7.222 de 24 de março 

de 2014, publicado no Diário Oficial 11.270 de 25/03/2014,  relativo ao Programa de 

Fomento à Instalação de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços na “Cidade do Povo”, 

observadas as disposições da Lei 8.666 de 21/06/93, suas alterações e as condições 

estabelecidas no presente Edital. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto a alienação de 07 LOTES de 

propriedade do Estado do Acre, localizados no Loteamento “Cidade do Povo”, na BR 

364, Km 05, sentido Rio Branco - Porto Velho, exclusivamente para fins comerciais. 

 

2- DOS LOTES OFERECIDOS, PREÇOS, ENTRADA MÍNIMA E PRAZO DE 

PAGAMENTO. 

2.1 A identificação dos 07 (SETE) Lotes encontram-se com as respectivas matrículas, o 

tamanho das áreas e preço mínimo de proposta de oferta, encontram-se detalhadas  na Tabela 

no Anexo I deste Edital.  

2.2. O Mapa de Localização dos Lotes a serem alienados, está disponível no endereço 

eletrônico: www.ac.gov.br – no banner “Cidade do Povo – áreas comerciais” na Secretaria 

de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP, localizada na Via Chico Mendes, 805, 

Segundo Distrito e também na Unidade Administrativa da SEOP localizada na ‘Cidade do 

Povo”. 

 

3- DA PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1 Poderão concorrer ao presente Edital, os empresários e sociedades empresárias que 

exerçam isolada ou cumulativamente atividades econômicas e apresentem os documentos que 

seguem: 

 

I – proposta do valor a ser ofertado ao Lote objeto da alienação, nunca inferior ao mínimo 

estabelecido no Edital de Chamamento, conforme modelo do Anexo II deste Edital; 

II - projeto técnico econômico-social (plano de negócio), com a especificação da natureza e 

do tipo da atividade comercial e de serviços, bem como, de indicadores que demonstrem a 

viabilidade do negócio, devidamente elaborado por prestadores de serviços ou profissionais 

http://www.ac.gov.br/
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liberais credenciados nos respectivos conselhos profissionais, empresas de consultoria ou 

entidades afins; 

III – Cópia autenticada do contrato social e alterações posteriores ou última alteração com a 

consolidação do contrato social, no caso de sociedades empresárias, ou requerimento de 

empresário e alterações posteriores, no caso de pessoa física que exerce atividade empresária, 

todos devidamente registrados e atualizados na Junta Comercial do Estado do Acre - 

JUCEAC; 

IV – cópia dos documentos pessoais do(s) proprietário(s) (Carteira de Identidade, CPF e 

comprovante de endereço; 

V- O comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, 

devidamente atualizado; 

VI - certidões negativas de débito da pessoa jurídica, relativamente às obrigações fiscais junto 

às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas;  

VII– certidão negativa de débito da pessoal jurídica junto ao INSS, devidamente atualizada; 

VIII– certidão negativa de débito da pessoa jurídica junto ao FGTS, devidamente atualizada; 

IX - certidão negativa de Protestos do Primeiro e do Segundo Cartório desta Comarca, da 

pessoa jurídica, devidamente atualizada (original ou cópia autenticada);  

X - certidões negativas de ações cíveis da pessoa jurídica, expedidas pela Justiça Estadual e 

Federal, devidamente atualizadas;  

XI – declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, quanto a trabalho de menores, conforme modelo do Anexo III deste Edital; 

XII – certidão negativa de débitos trabalhistas, devidamente atualizada; 

XIII – declaração de ciência quanto à obrigatoriedade de manutenção da destinação do 

imóvel, exclusiva para atividades comerciais e de serviços de âmbito local, pelo período de 

cinco anos, a contar da data da alienação, conforme modelo do Anexo IV, deste Edital; e, 

XIV – declaração de aquiescência ao cronograma de obras conforme modelo do Anexo V 

deste Edital. 

XV – declaração de ciência do interessado quanto ao disposto na Lei n.º 2740 de 25 de 

setembro de 2013 e alterações posteriores e Decreto n.º 7.222 de 24 de março de 2014, 

conforme modelo do Anexo VI deste Edital 
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XVI – declaração de ciência das obrigações quanto à necessidade de expedição dos alvarás , 

conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital . 

3.2 O projeto técnico econômico-social (plano de negócio) deverá conter, no mínimo, 

informações que abranjam os seguintes aspectos, para fins de comprovação da capacidade 

técnica, econômica, operacional e financeira: 

 I - dados cadastrais e informações básicas do empresário ou sociedade empresária 

interessada; 

II - mercado: fornecedores, concorrentes, marketing, comercialização, tributos que incidam 

sobre a atividade ou serviços, entre outros; e 

III - dados econômicos sobre a atividade: geração de empregos diretos e indiretos, volume de 

comercialização, indicadores de capital de giro, faturamento e custo, usos e fontes, fluxo de 

caixa, entre outros. 

3.3. Para fins de comprovação, o exercício da atividade proposta no Plano de Negócio 

apresentado pelo interessado, deverá constar em todos os documentos a seguir mencionados: 

 

a) contrato social e alterações posteriores ou última alteração com a consolidação do contrato 

social, no caso de sociedades empresárias, ou requerimento de empresário e alterações 

posteriores, no caso de pessoa física que exerce atividade empresária, todos devidamente 

registrados e atualizados na Junta Comercial do Estado do Acre - JUCEAC; e,  

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, devidamente 

atualizado. 

3.4 Na hipótese de o interessado optar por financiar suas instalações, o projeto técnico 

econômico-social (plano de negócio) a ser submetido à COFIECS deve ser o mesmo a ser 

apresentado para a obtenção do crédito junto a qualquer instituição financeira, o qual deverá 

conter, minimamente, os itens e elementos exigidos pela COFIECS e ser apresentado na 

forma de texto e planilha, de modo a favorecer a análise de viabilidade do empreendimento. 

3.5 Todos os documentos deverão ser apresentados em originais ou cópias autenticadas, os 

quais integrarão a proposta do interessado. 

 

4- DO PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

4.1 Os interessados em participar do procedimento, deverão protocolizar a documentação 

indicada no item 3.1, no dia 27 de junho de 2016, das 7:30 às 12:30 e 14:30 às 17:30, na sede 

da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP, 

órgão coordenador da COFIECS, localizada na Via Chico Mendes, n.º 805, 2º Distrito, nesta 

capital. 
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4.2 Todas as informações pertinentes ao presente procedimento poderão ser obtidas junto à 

SEOP, no endereço indicado no item anterior, bem como, através do prefixo telefone (68) 

3212-6535 e endereço eletrônico: gabinete.seop@ac.gov.br  

 

4.3 O presente Edital com seus Anexos, bem como, legislação pertinente e mapas de 

localização dos lotes, estão disponibilizados no endereço eletrônico: www.ac.gov.br 

 

4.4 A COFIECS reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente e alterar a data do 

presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, sem que com isto caiba ao interessado 

qualquer tipo de indenização. 

 

4.5 A COFIECS também se reserva o direito de não concretizar a venda do LOTE, sem 

prejuízo das demais cominações previstas, na hipótese de não cumprimento de quaisquer das 

providencias indicadas neste Edital. 

 

4.6 A COFIECS faz saber aos participantes deste CHAMAMENTO que a apresentação da 

proposta implica no pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos. 

 

4.7 Os interessados poderão ser representados por procuração expedida por cartório, 

outorgando poderes específicos para participar deste Chamamento e formalização da 

alienação do LOTE, devendo esta procuração ser anexada à documentação de Habilitação. 

 

5- DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS  

 

5.1. A proposta escrita conforme modelo do Anexo II, deste Edital, acompanhado da 

documentação pertinente, destinado à COFIECS, será recebida e registrada pelo sistema 

eletrônico da SEOP (Secretaria Coordenadora da COFIECS), sempre assegurada imediata 

numeração dos procedimentos autuados, inclusive em razão de sua indisponibilidade. 

 

5.2. A proposta de habilitação e respectiva documentação será única e específica para cada 

lote. 

 

5.3 A participação de um mesmo interessado não poderá ultrapassar o quantitativo máximo de 

4 (quatro) lotes. 

 

5.4 Aqueles que adquiriram Lotes decorrentes de Editais anteriores, ficarão adstritos ao 

número máximo de 4 (quatro) lotes, contabilizando os Lotes adquiridos anteriormente. 

 

5.5 A não observação do disposto neste item desabilitará a (s) última (s) proposta (s) 

excedente, por ordem cronológica de protocolo.  

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 O procedimento de análise das habilitações e deliberação das propostas rege-se pelo 

disposto na Lei Estadual n.º 2.740/2014 e Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 7.222, de 

mailto:gabinete.seop@ac.gov.br
http://www.ac.gov.br/
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24 de março de 2014, o qual o interessado se vinculada para todos os efeitos legais, inclusive 

para as hipóteses de pagamento, rescisão contratual, constituição de hipoteca, lavratura de 

Escritura Pública, pagamento de tributos e incidência de penalidades.   

 

6.2 Todos os comunicados e editais serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Acre, 

cujas publicações valerão exclusivamente para fins de contagem dos prazos do presente 

procedimento. 

 

6.3 Os Editais porventura divulgados no endereço eletrônico: www.ac.gov.br não serão 

considerados para contagem dos prazos do presente procedimento, vinculando-se os 

interessados exclusivamente às publicações do Diário Oficial do Estado do Acre. 

 

7- DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

 

7.1 O bem imóvel alienado, em caráter oneroso, deverá ser utilizado, exclusivamente, para a 

exploração das atividades comerciais e serviços. 

 

7.2 O imóvel objeto desta licitação será alienado no estado em que se encontra, ficando a 

cargo dos adquirentes as eventuais providências que sejam necessárias às regularizações de 

qualquer natureza, com os ônus e riscos decorrentes do negócio. 

 

7.3 A venda será ad corpus, sendo meramente enunciativas as referências feitas às dimensões 

do imóvel. Eventuais diferenças de medidas, áreas e confrontações encontradas no imóvel, 

serão resolvidas pelos adquirentes, sem ônus para o Estado, não podendo ser invocada a 

qualquer tempo como motivo para compensações ou modificações, no preço ou nas condições 

de pagamento ou desfazimento do negócio. 

 

7.4 Este Edital não importa, necessariamente, em proposta de contrato por parte do Estado, 

podendo ser revogada, no todo ou em parte por interesse administrativo, ou anulada de ofício 

ou mediante provocação, bem como adiado ou prorrogado o prazo para o recebimento das 

propostas, sem que caiba qualquer direito à reclamação ou indenização. 

 

7.5 Após lavratura da Escritura Pública, o vencedor terá o prazo de 30 (trinta) dias para iniciar 

as atividades de construção e 08 (oito) meses para conclusão e efetivo funcionamento do 

estabelecimento comercial, sob pena de rescisão do negócio jurídico.   

 

7.6 Aplicam-se ao presente procedimento os impedimentos a que alude o artigo 9.º, inciso III, 

da Lei n.º 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos.   

 

7.7 A apresentação da proposta implicará em aceitação plena e irrevogável das condições 

constantes deste Edital. 

 

7.8 Os casos omissos serão resolvidos preliminarmente pela COFIECS. 

 

7.9 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

http://www.ac.gov.br/
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ANEXO I - Especificações dos 07 (sete) Lotes sem determinação de especificação de uso 

ANEXO II – Modelo de Apresentação da PROPOSTA 

ANEXO III – modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 

7º, da Constituição Federal, quanto a trabalho de menores. 

ANEXO IV- Declaração de ciência quanto à obrigatoriedade de manutenção da destinação do 

imóvel, exclusiva para atividades comerciais e de serviços de âmbito local, pelo período de 

cinco anos, a contar da data da alienação. 

ANEXO V-  Declaração de aquiescência de atendimento ao cronograma de instalação do 

comércio. 

ANEXO VI- Declaração de ciência do disposto no Decreto n.º 7.222, de 24 de março de 

2014, que regulamenta a Lei n.º 2.740 de 25 de setembro de 2013. 

ANEXO VII – Declaração de ciência de que a obtenção dos alvarás, pagamento dos tributos 

e taxas para a transferência do imóvel, bem como e funcionamento do comércio ficará a cardo 

do adquirente. 

 

Rio Branco, 29 de abril de 2016. 

 

  

Leonardo Neder de Faro Freire 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas 

Coordenador da Comissão de Fomento à Instalação de Estabelecimentos Comerciais e de Serviços 

na “Cidade do Povo” -  COFIECS 
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ANEXO I  

LOTES COMERCIAIS   

Áreas Comerciais de Pequeno Porte  

 

 
      Nº DO 

LOTE / 
QUADRA 

MATRÍCULA 
 DO LOTE  

ÁREA 
 DO LOTE (m²) 

R$/m²* 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
(R$)* 

1 19/1A 34456 199,19 90,70 19.066,53 

2 24/6C 35143 185,60 94,18 17.479,80 

3 18/7A 35318 186,57 118,73 22.151,45 

4 21/20E 37655 236,05 120,03 28.333,08 

5 27/9C 35875 181,36 130,85 23.730,59 

6 20/7A 35320 186,56 118,73 22.149,90 

7 14/12C 36393 240,70 119,18 28.685,66 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 

1. QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE / REPRESENTANTE 

RAZÃO SOCIAL/ NOME: __________________________________________ 

CNPJ/CPF:_________________________INSCRIÇÃO ESTADUAL:______________ 

TIPO DE SOCIEDADE: __________________________________________ 

NOME DOS SÓCIOS CONTROLADORES: _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

TELEFONE: __________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMERCIAL/RESIDENCIAL: ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CIDADE:________________________________ESTADO: _____________________ 

email: _________________________ 

 

2. ENDEREÇO DO IMÓVEL PRETENDIDO:  

 

n.º do LOTE______________QUADRA:___________ 

n.º da Matrícula ________ 

 

3. VALOR DA PROPOSTA: 

R$___________(_______________________________________________________________). 

 

4.FORMAS DE PAGAMENTO  - OPÇOES: (MARQUE COM  “X” UMA DAS OPÇOES 

ABAIXO) 

a) À VISTA   

 

O pagamento à vista: O pagamento à vista deverá ser efetuado até a data da assinatura da 

escritura de compra e venda. 

 

b)  A PRAZO  

 

O pagamento parcelado será exigido, o pagamento à vista da quantia correspondente a 30% 

(trinta por cento) do valor proposto, o valor remanescente poderá ser parcelado em até sessenta 

prestações mensais que serão reajustadas anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado, ou 

outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

Obs. Não haverá incidência de juros; 

 

5. DECLARAÇÃO: 

Declaro, ao assinar esta proposta em 01 (uma) via, que conheço e estou de pleno acordo com as 

normas do Edital de Chamamento acima referido e que aceito o Lote no estado físico em que se 

encontra. 

(Local e data)............................, ......... de ..................... de 2016. 

 

________________________________________ 

Assinatura do interessado ou Representante Legal 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS 

 

...................., inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Rio Branco, ______de _________ de 2016. 

 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

(uso exclusivamente comercial pelo período de 05 (cinco) anos) 

A Empresa ...................., inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., DECLARA, para 

os devidos fins, que tem  ciência quanto à obrigatoriedade de manutenção da destinação do 

imóvel, exclusiva para atividades comerciais (e/ou) de serviços de âmbito local, pelo período 

de cinco anos, a contar da data da alienação. 

Rio Branco,     de        de 2016. 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE AQUIESCENCIA DE ATENDIMENTO AO  CRONOGRAMA 

DE OBRAS , E IMPLANTAÇÃO DO  

 
 

A Empresa..................., inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., DECLARA, para 

todos os fins que tem ciência quanto a obrigatoriedade de atendimento do cronograma de obras 

estabelecido na forma do art. 16 do Regulamento da Lei Estadual 2.740, publicado no diário Oficial 

n.º 11.269 de 25 de março de 2014. 

 

DECLARA ainda, a aquiescência quanto ao prazo estabelecido no item 7.7, deste Edital  para inicio 

as atividades de construção, conclusão da obra  e efetivo funcionamento do estabelecimento 

comercial, sob pena de rescisão do negócio jurídico.   

 
Rio Branco, ----- de ------ de 2016. 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 
 

 

ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

Regulamento da Lei Estadual n.º 2.740 publicada no Diário Oficial n.º 11.269 de 25 de março de 2014 

A  Empresa...................., inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., DECLARA, para 

todos os fins que tem aquiescência do inteiro teor do Regulamento da Lei Estadual n.º 2.740 publicada 

no Diário Oficial n.º 11.269 de 25 de março de 2014. 

Rio Branco, ----- de ------ de 2016. 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

(obtenção dos  alvarás, tributos e taxas para a transferência do imóvel , ficará a cargo do adquirente) 

A  Empresa...................., inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., DECLARA, para 

todos os fins que,  tem ciência de que a obtenção dos  alvarás, tributos e taxas para a transferência do 

imóvel , ficará a cargo do adquirente.  

 

Rio Branco, ----- de ------ de 2016. 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal pela 


