
  
 

Rua Silvio Manfroi, nº 01 - CEP: 99.180-000 - Fone: (54) 3313.3822 
Email: licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br 

  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

PROCESSO INTERNO Nº 1-107/2021 
EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  
 

 

O MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO torna público, para conhecimento dos 

interessados, que receberá até as 09 horas do dia 12 de agosto de 2021, nas dependências da 

Prefeitura Municipal, estabelecida na Rua Silvio Manfroi, Centro, nº 01, Mato Castelhano/RS, 

os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS - 

licitação MODALIDADE CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR PREÇO POR 

HECTARE, bem como a abertura do invólucro da Documentação no mesmo dia às 09 horas, 

no auditório da Prefeitura, dando-se em seguida, início a abertura da sessão, o qual será 

julgado em conformidade com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 

bem ainda, observada as normas e condições do presente Edital e de seus anexos. 

Estando todos os representantes dos licitantes e concordando com o resultado de 

habilitação, através de desistência expressa de não interpor Recurso, constantes em ata, 

conforme preconiza o Art. 43, III, do Estatuto Federal de Licitações e Contratos, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá, a seu critério, proceder à abertura dos envelopes contendo as 

propostas dos licitantes habilitados, na mesma sessão, caso contrário, os envelopes propostas 

serão rubricados pelos representantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, 

ficando sob sua guarda para abertura na data fixada na Ata da reunião ou na publicação do 

Resultado de Habilitação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE 

TERRAS COM ÁREA SUPERFICIAL MÍNIMA DE 5 (cinco) hectares e MÁXIMA DE 

7 (sete) hectares, situada no Município de Mato Castelhano/RS, para fins de instalação de um 

Distrito Industrial e Comercial, conforme especificações abaixo e demais constantes no 

Termo de Referência. O valor máximo fixado é de até R$ 1.428.700,00 (um milhão e 

quatrocentos e vinte e oito mil e setecentos reais), ou seja, de até R$ 204.100,00 (duzentos e 

quatro mil e cem reais) por hectare. O valor de referência foi definido através de avaliação 

realizada inclusive por profissionais credenciados junto a órgãos competentes que fazem parte 
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da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, nomeados pela Portaria nº 284, de 

25 de março de 2021. 

1.1.1 A área de terras a ser adquirida deverá estar localizada às margens da Rodovia 

BR-285, entre os quilômetros 274 e 281, no trecho Mato Castelhano a Passo Fundo, e possuir 

frente mínima de 200 (duzentos) metros para a Rodovia BR-285, sendo que a topografia 

deverá ser plana, sem áreas alagadiças e com inclinação máxima de 20% (vinte por cento), 

tanto no sentido transversal quanto longitudinal. 

1.1.2 Da área total do imóvel, até 20% (vinte por cento) poderá ser destinada para APP 

– Área de Preservação Permanente (mata – córregos, por exemplo), sendo que no mínimo 

80% (oitenta por cento) do imóvel deverá ser de área total útil, aproveitável para lotes, vias 

públicas e demais exigências legais. 

1.1.3 O pagamento será proporcional à quantidade de hectares, não excedendo o valor 

de R$ 204.100,00 (duzentos e quatro mil e cem reais) por hectare, sendo que na eventualidade 

de ser ofertado fração de hectare, o pagamento será proporcional à correspondente fração. 

1.1.4 O imóvel deverá atender às exigências legais para fins de parcelamento do solo e 

possibilitar a construção de empreendimentos industriais e comerciais, devendo possuir 

condições topográficas e gerais para o fim pretendido pela Administração Municipal. 

1.1.5 O imóvel ofertado não poderá ter qualquer gravame (encargo, ônus), bem como 

não poderá ser objeto de processo e ou pendência judicial. 

1.1.6 O(s) proprietário(s) não poderá(ão), por ocasião da venda, estar respondendo no 

polo passivo em processo judicial de execução e ou ação de natureza patrimonial e/ou 

decorrente de ato ilícito, capaz de levá-lo à insolvência e nulidade da compra, devendo, no ato 

da outorga da escritura, exibir as devidas certidões negativas exigidas na forma da lei. 

1.2 O imóvel deverá estar localizado em área rural com frente para a Rodovia BR-285 

para permitir o imediato acesso ao imóvel pela referida rodovia e facilitar especialmente o 

transporte das matérias-primas e da produção das empresas que forem se instalar.  

 

2. PROPOSTAS 

2.1. A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter preço unitário por hectare, bem como 

preço total do imóvel, em moeda corrente nacional, A SER PREENCHIDA EM 

FORMULÁRIO PADRONIZADO – ANEXO II, sob pena de ser desclassificada. 
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 2.2. Deverá ser entregue em envelope fechado, contendo como identificação: 

ENVELOPE Nº 02  

PROPOSTA DE PREÇOS  

PROPONENTE: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

2.3. Deverá ser digitada, no idioma português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

rubricadas todas as folhas e assinada a última folha, devendo conter, além do preço global, o 

preço discriminado/unitário. Se o proponente for pessoa jurídica, a última folha também 

deverá estar carimbada. 

 

3. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, devendo o 

proponente apresentar, em envelope lacrado, os seguintes documentos para fins de 

HABILITAÇÃO, contendo o invólucro os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PROPONENTE: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

4. FASE DE HABILITAÇÃO 

4.1 As pessoas interessadas (físicas ou jurídicas) deverão apresentar documentos 

relativos: 

4.1.1 HABILITAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA: 

 I. 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 (pessoa jurídica); 

II. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício (pessoa jurídica); 
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III. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir (pessoa jurídica); 

IV. Cópia do CPF e carteira de Identidade (pessoa física ou dos sócios quando 

pessoa jurídica); 

V. Declaração de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme anexo III deste edital (pessoa física e jurídica); 

VI. Se o proprietário da área for casado, deverá apresentar autorização escrita do 

cônjuge, com firma reconhecida em cartório, concordando com a alienação do imóvel (pessoa 

física). 

4.1.2 HABILITAÇÃO FISCAL 

I.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

(pessoa física e jurídica); 

II. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente 

(pessoa física e jurídica); 

III. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente 

(pessoa física e jurídica); 

 IV. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(pessoa jurídica); 

V. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (Pessoa 

jurídica); 

VI. Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011 (Pessoa física 

e jurídica). 

4.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I.  Mapa planialtimétrico da área ofertada, apresentando curvas de nível de metro em 

metro e o percentual de área útil, elaborado por profissional habilitado; 

II. Mapa com a especificação das Áreas de Preservação Permanente, rios, matos e etc., 

elaborado por profissional habilitado, podendo tais informações serem apresentadas no mapa 

planialtimétrico; 
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III. Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo Registro de Imóveis 

há menos de 15 (quinze) dias da data da abertura da licitação, comprovando a situação regular 

do imóvel, especialmente quanto à inexistência de quaisquer ônus ou gravames; 

IV. Certidão Negativa de ônus e ações em relação ao imóvel ofertado na Proposta, 

emitida pelo Registro de Imóveis; 

V. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme anexo IV. 

 

4.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I.             Certidão judicial cível negativa de 1º grau – falência e concordata, da Justiça 

Estadual; 

II. Certidão judicial cível negativa de 1º grau – insolvência civil, da Justiça 

Estadual; 

III. Certidão judicial cível negativa de 1º grau – execuções patrimoniais, da Justiça 

Estadual; 

IV. Certidão judicial cível negativa de 1º grau – execuções fiscais, da Justiça 

Estadual; 

V.  Certidão judicial cível de 1º grau, da Justiça Federal. 

4.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A Comissão poderá fazer consulta 

ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET. Caso a 

validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um 

período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 

4.3 A inabilitação da licitante importará na preclusão do direito de participar das 

fases subsequentes. 

4.4. As empresas serão representadas no processo por seus titulares ou por 

representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 

prática de quaisquer atos do procedimento licitatório. 
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5. PRAZOS 

5.1. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data da abertura da proposta. 

 

6. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Serão rejeitadas as propostas que omitirem qualquer elemento exigido, ou que 

não contenham informações suficientes que permitam a perfeita avaliação qualitativa e 

quantitativa, ou que contenham qualquer limitação ou condição substancial que seja contrária 

aos termos desta licitação, ou ainda, propostas que sejam, mesmo parcialmente, inexequíveis, 

assim declaradas mediante exposição da comissão de licitação. 

6.2. O julgamento será pelo MENOR PREÇO POR HECTARE DE ÁREA, 

sendo que um hectare equivale a 10.000-m² (dez mil metros quadrados) de área. 

6.2.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em 

ato público, na mesma audiência do certame; 

6.2.2. Propostas com preços unitários superiores ao preço máximo estabelecido 

estarão automaticamente desclassificadas: 

§ 1º Antes da deliberação da autoridade competente acerca da homologação do certame, 

a comissão permanente de avaliação de bens imóveis emitirá parecer quanto aos aspectos 

técnicos (jurídicos, urbanísticos, ambientais, entre outros) previstos neste edital. 

§ 2º Apresentado o parecer pela comissão de que trata o § 1º, a comissão de licitação 

manifestar-se-á sobre o mesmo e, em seguida, encaminhará à autoridade superior para os fins 

de direito. 

 

7. PAGAMENTO 

 7.1. No ato da outorga da escritura de compra e venda, o vendedor deverá 

apresentar os seguintes documentos, além de outros obrigatórios: 

1) Certidão Negativa de Ônus sobre o imóvel, que deverá ser requerida junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

2) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

(pessoa física e jurídica); 
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3) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente 

(pessoa física e jurídica); 

4) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente 

(pessoa física e jurídica); 

5) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(pessoa jurídica); 

6) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (pessoa 

jurídica); 

7) Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011 (pessoa física 

e jurídica). 

8) Certidão de quitação do ITR - Imposto Territorial Rural dos cinco últimos 

exercícios (imóvel rural); 

9) CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural do exercício em curso. 

7.2. O pagamento dar-se-á em três parcelas de igual valor, sendo a primeira em até 

15 (quinze) dias após a outorga da escritura pública de compra e venda. O vencimento das 

demais será 30 de julho de 2022 e 30 de julho de 2023. 

7.3. Além do valor nominal indicado no item 7.2, o Município pagará nas parcelas de 

2022 e 2023 a variação do percentual de inflação que superar 5% (cinco por cento) tendo 

como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período dos 

últimos 12 (doze) meses. Assim, até 5% (cinco por cento) é suportado pelo próprio 

VENDEDOR. 

7.4. A presente despesa ocorre à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

08 – Secretaria Municipal Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 

08.01 – Fundo Municipal de Agricultura Inc e Comércio 

0009 – Edificações Públicas 

1045 – Aquisição de Imóvel para Distrito Industrial 

2299/3 4.4.90.61.03.00.00 Terrenos 
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7.5. Qualquer débito que vier a incidir sobre a área em momento superveniente 

entre a data de apresentação das propostas até a data da adjudicação e homologação da 

licitação deverá ser suportada pelo VENDEDOR. 

 

8. DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO. 

8.1. DAS PENALIDADES: 

8.1.1. Decorridos 10 (dez) dias de atraso na outorga da escritura, poderá o Município 

rescindir o contrato, sujeitando-se o VENDEDOR ao pagamento da multa de 10 % sobre o 

valor do contrato, além da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da 

inadimplência. 

8.1.2. Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente 

comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades ao VENDEDOR, no caso de 

inadimplência contratual: 

8.1.2.1. Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso calculado 

sobre o valor do contrato, até o limite de 10 % (dez por cento); 

8.1.3. Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não 

rescindindo o Contrato, se este atraso for repetido, O MUNICÍPIO aplicará multa em dobro. 

8.1.3.1. Advertência; 

8.1.3.2. Suspensão do direito de licitar, junto ao Município. 

8.1.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

8.1.4. As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na Tesouraria do 

Município de Mato Castelhano/RS. 

 

9. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1. O Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à 

Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos: 

9.1.2. Inobservância das especificações acordadas; 

9.1.3. Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada. 

9.2. A(O) Contratada(o) reconhece os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, de que trata o Art. 77 da Lei 8.666/93. 
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A apresentação da proposta implicará em aceitação plena e total das condições 

e exigências contidas neste edital. 

10.2. A escritura de compra e venda deverá ser lavrada imediatamente. 

10.3 Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos sobre a presente licitação 

serão atendidos durante o expediente na sala da Comissão de Licitação, na Prefeitura 

Municipal de Mato Castelhano. 

10.4. Fazem parte do presente edital: 

ANEXO I: Termo de Referência; 

ANEXO II: Formulário padronizado de proposta de preços; 

ANEXO III: Declaração a que se refere o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 

ANEXO IV: Declaração de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

10.4. O contratado fica obrigado a manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital. 

10.5. Fica eleito o foro da Comarca de Passo Fundo para dirimir qualquer questão 

contratual. 

 
Mato Castelhano/RS, 09 de julho de 2021. 

 
 
 

ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

PROCESSO INTERNO Nº 1-107/2021 
EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

Aquisição de uma área de terras rurais, com área mínima de 05 hectares e máxima de 

07 hectares, a ser destinada para a implantação de um Distrito Industrial e Comercial no 

Município de Mato Castelhano. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Administração Municipal de Mato Castelhano pretende adquirir uma área de terra 

rural para a implantação do Distrito Industrial e Comercial, que deverá ser localizada às 

margens da Rodovia BR-285, no trecho Mato Castelhano a Passo Fundo.  

O empreendimento visa a instalação de empresas/indústrias, gerando empregos e 

renda no Município, o que significa, também, uma economia fortalecida, mais dinheiro 

injetado no comércio e nos serviços locais, além de maior arrecadação de impostos a serem 

revertidos em verba para a educação, saúde e desenvolvimento municipal.  

A localização do imóvel se justifica, visto que a BR-285 é uma importante rodovia 

federal que inicia em Araranguá (SC), atravessa a serra e o planalto gaúcho, passando por 

cidades gaúchas como Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Carazinho, Ijuí e terminado 

em São Borja, na fronteira com a Argentina. 

 

3. DESCRIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL A SER ADQUIRIDO 

O imóvel deverá estar localizado às margens da BR-285, entre os Kms 274 e 281, no 

trecho entre Mato Castelhano e Passo Fundo. 

O imóvel deverá possuir frente mínima de 200,00m (duzentos metros) para a 

Rodovia BR-285. 

O formato do imóvel deverá ser o mais retangular possível. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vacaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Vermelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passo_Fundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carazinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iju%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Borja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
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 A topografia do imóvel deverá ser plana, sem áreas alagadiças e com inclinação 

máxima de 20%, tanto no sentido transversal como longitudinal. 

Da área total do imóvel, até 20% poderá ser destinada para APP - Área de 

Preservação Permanente (mata, córregos e etc.), sendo que no mínimo 80% do imóvel deverá 

ser área total útil, ou seja, no mínimo 80% do espaço físico do imóvel deverá ser aproveitável 

para lotes, vias públicas e demais exigências legais. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

08 – Secretaria Municipal Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 

08.01 – Fundo Municipal de Agricultura Inc e Comércio 

0009 – Edificações Públicas 

1045 – Aquisição de Imóvel para Distrito Industrial 

2299/3 4.4.90.61.03.00.00 Terrenos 

 

5. VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor máximo é de até R$ 1.428.700,00 (um milhão e quatrocentos e vinte e oito 

mil e setecentos reais), ou seja, de até R$ 204.100,00 (duzentos e quatro mil e cem reais) por 

hectare. O pagamento será proporcional à quantidade de hectares, sendo que na eventualidade 

de ser ofertado fração de hectare, o pagamento será proporcional à correspondente fração. 

 
 

Mato Castelhano/RS, 09 de julho de 2021 
 
 
 

Rogério Azeredo França 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 

PROCESSO INTERNO Nº 1-107/2021 
EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 

FORMULÁRIO PADRONIZADO PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROPONENTE  CNPJ / CPF:     

ENDEREÇO: CIDADE: UF:    

CEP: FONE: e-mail:    
 
 

Extensão 
total da 
área em 
hectares 

Extensão 
de área útil 

em 
hectares 

Descrição da área (matrícula, 
localização, confrontações, etc.) 

Valor em R$ por 
hectare 

Valor total 
R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 
DEMAIS CONDIÇOES: TODAS CONFORME O EDITAL. 

 
_______________________, de ____ de __________________________de __________. 
 
 
 

Assinatura do proprietário(s) ou do procurador/preposto/credenciado 
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ANEXO III 

 
PROCESSO INTERNO Nº 1-107/2021 

EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 
 

 __________________________, CNPJ/CPF  nº _________________sediada na 

________________________________ (endereço completo), DECLARA, para fins do 

disposto no Art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

 
 

  _____________, ____ de___________ de 2021. 
  
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável Legal 
Carimbo e CNPJ da empresa  

ou Licitante Pessoa Física 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO INTERNO Nº 1-107/2021 
EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 
 
 
 

DECLARO para todos os fins e efeitos, que recebei os documentos e tomamos conhecimento 
de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 
 

 
  _____________, ____ de___________ de 2021. 

  
 
 
 
 

Assinatura do Responsável Legal 
Carimbo e CNPJ da empresa  

ou Licitante Pessoa Física 
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