
EDITAL DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA ALIENAÇÃO DE BENS

IMÓVEIS

O Município de Pará de Minas, torna público, para o conhecimento de quantos possa interessar, que

fará realizar licitação sob a Modalidade Concorrência do tipo maior oferta por item, para alienação de

imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, a qual será processada e realizada em

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 5.784 de 22 de maio de 2015 e demais

normas complementares e disposições aplicáveis à matéria.

A Licitação se realizará no dia 21  de dezembro  de 2015  às 09:00 horas, na sala de Licitações

localizada no 4º andar do edifício-sede da Prefeitura, localizado na Praça Afonso Pena, nº 30, Bairro

Centro, Pará de Minas/MG, CEP 35660-013, seguindo a discriminação dos lotes indicados no anexo I

deste Edital.

 O Processo Administrativo nº 4097/2014, que traz em seu conteúdo a Lei Municipal nº 5.784 de 22 de

maio de 2015 que autorizou o Poder Executivo Municipal a alienar os lotes de terreno objeto deste

Edital, bem como os Registros de Imóveis, respectivos Laudos de Avaliação dos lotes de terreno a

serem alienados, edital completo e demais informações relativas à presente Licitação, encontram-se à

disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Contratos, de 08:00 às 17:00,

onde poderão ser lidos e examinados os documentos referenciados, e será também disponível no sítio

da Prefeitura Municipal endereço: www.parademinas.mg.gov.br.

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - O objeto da presente Licitação é a alienação dos lotes de terreno relacionados no Anexo I da Lei

Municipal nº 5.784 de 22 de maio de 2015 e no anexo I deste instrumento, pertencentes ao Patrimônio

Público Municipal, conforme Anexo V.

1.2 - O julgamento das propostas será realizado por Comissão especialmente designada para tal

finalidade por ato do Senhor Prefeito Municipal, através da portaria 12.917/15 para que no dia 21

de dezembro  de 2015  às 09:00 horas, na sala de Licitações no 4º andar do edifício-sede da

Prefeitura, na Praça Afonso Pena, nº 30, Bairro Centro, Pará de Minas/MG, CEP 35660-013, realize a

alienação dos lotes de terreno constantes do Anexo I da Lei Municipal nº 5.784 de 22 de maio de

2015.
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1.3 - Os lotes a serem alienados estão devidamente descritos no anexo I, ficando a cargo do

adquirente as custas da transferência da propriedade do lote alienado conforme documento que será

fornecido pelo Município, em conformidade com a legislação vigente.

2 – DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CONDIÇÃO DOS BENS

2.1 - Os lotes serão alienados no estado e condições em que se encontram, ficando os proponentes

dos lotes em que haja construções ou benfeitorias obrigados a indenizar os proprietários ou

possuidores destas e a promover a transferência das mesmas junto ao Cadastro Imobiliário Municipal,

no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da homologação do procedimento, arcando com todas as

despesas e impostos gerados pela transferência, bem ainda pela regularização de impostos e taxas

em atraso junto à Fazenda Municipal, não cabendo à Administração Pública do Município de Pará de

Minas qualquer responsabilidade posterior ou mesmo concessão de abatimento no preço ou devolução

de valores pagos, pressupondo-se terem sido previamente averiguadas a situação fiscal e fática de

ocupação dos imóveis.

2.2 - A inobservância das disposições do subitem 2.1 pelo licitante, induzirá  à revogação da

adjudicação da proposta apresentada.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do certame, pessoas físicas, absolutamente capazes para os atos da vida civil

e inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas –  CPF, e pessoas jurídicas regularmente constituídas e

inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -  CNPJ, desde que não estejam cumprindo

sanção administrativa nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2 – Para participar, de acordo com o art. 18 da Lei 8666/93, o proponente deverá apresentar no

envelope nº 01 (Da Documentação) a comprovação do recolhimento da quantia correspondente

a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel, devendo este recolhimento ser feito

através de depósito identificado, em moeda corrente junto ao Banco do Brasil S.A., conta

corrente 1484-2, agência 0292-5.

3.2.1 – O valor do recolhimento constante no item anterior será restituído aos proponentes, mediante

requerimento de restituição  dirigido à  Comissão Especial de Alienação de bens imóveis, após
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decorridos 05 (cinco) dias úteis, a contar do ato  de  adjudicação  dos  imóveis  objetos  desta

Concorrência.

3.3  - Os interessados em participar do certame deverão protocolar na Gerência de Atendimento

ao cidadão (Protocolo) no Prédio sede da Prefeitura de Pará de Minas/MG, endereço já indicado,

até as 08:30 do dia 21 de dezembro de 2015,  dois envelopes devidamente fechados e lacrados,

contendo no ENVELOPE Nº 01 a documentação necessária para sua habilitação, conforme descrito

nos subitens 3.3.1 (Pessoa física) e 3.3.2 (Pessoa Jurídica) deste Edital e, no ENVELOPE Nº 2, a sua

proposta, devidamente assinada pelo Proponente ou por seu representante legal, sendo que ambos

deverão conter na parte externa, o seguinte:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

NOME DO LICITANTE OU RAZÃO SOCIAL, CONFORME O CASO

LOTE DE TERRENO Nº----, DA QUADRA Nº -----, DO BAIRRO-------

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

NOME DO LICITANTE OU RAZÃO SOCIAL, CONFORME O CASO

LOTE DE TERRENO Nº----, DA QUADRA Nº -----, DO BAIRRO-------

3.3.1 - Pessoa física:

- Cópia da Carteira de identidade; 

- Cópia do comprovante de depósito identificado em moeda corrente, junto ao Banco do Brasil S.A.,

conta corrente 1484-2, agência 0292-5, de quantia correspondente 5% (cinco por cento) da avaliação

do respectivo lote de terreno, observados os valores indicados no anexo I deste edital.

3.3.2 - Pessoa jurídica : 

- Cópia do Cartão do CNJP (cadastro nacional de pessoa jurídica)

- Cópia do Contrato Social e da alteração contratual, se houver

- Cópia da Carteira de identidade do sócio com poderes de gerência na sociedade; 

- Procuração de preposto representante, assinada pelo sócio com poderes de gerência na sociedade; 

- Cópia da Carteira de identidade do procurador ou preposto representante;
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- Cópia do comprovante de depósito identificado em moeda corrente, junto ao Banco do Brasil S.A.,

conta corrente 1484-2, agência 0292-5, de quantia correspondente 5% (cinco por cento) da avaliação

do respectivo lote de terreno, observados os valores indicados no anexo I deste edital.

3.3.3 – 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. 

3.3.4 – Da entrega e recebimento dos envelopes de documentação e proposta

- Os envelopes de documentação e proposta deverão ser protocolizados na Gerência de Atendimento

ao cidadão (Protocolo), situado na sede do Município de Pará de Minas, até às 08:30 horas do dia 21

de dezembro de 2015.

- O Município de Pará de Minas não se responsabilizará por documentação e proposta que não sejam

entregues  no  local,  data  e  horários  acima  definidos.  Os  envelopes  entregues  em local,  dia  e/ou

horários diferentes  não são objeto  de julgamento,  não sendo também permitida a participação  de

licitantes retardatários.

- A não apresentação dos documentos exigidos, implicará na inabilitação do proponente para participar

das fases subsequentes do procedimento licitatório.

4 – DOS PROCEDIMENTOS

4.1 -   A Comissão Especial de Alienação de bens imóveis procederá à abertura do procedimento

licitatório no dia 21  de dezembro  de 2015  às 09:00 horas, na sala de Licitações no 4º andar do

edifício-sede da Prefeitura, no endereço já informado, observando-se a discriminação dos lotes

indicados no anexo deste Edital. 

4.2 - Inicialmente, a Comissão Especial para Alienação de bens imoveis abrirá os envelopes relativos à

habilitação, conferindo os documentos exigidos nos subitens 3.3.1 e 3.3.2 do presente edital.

4.3 - Os membros da Comissão Especial para Alienação de bens imoveis  rubricarão cada documento,

podendo os licitantes presentes na sessão também fazê-lo.
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4.4 - A Comissão Especial para Alienação de bens imoveis, a seu critério, poderá suspender a reunião

a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando nova data

e horário para apresentar o resultado do exame documental.

4.5 – As propostas apresentadas são irretratáveis e, se declaradas vencedoras, geram uma obrigação

contratual, na forma de promessa de compra, a qual deverá ser paga, na forma estipulada no item nº 6

deste Edital, sob pena de cancelamento da alienação.

4.6 –  Será facultado à Comissão Especial para Alienação de bens imóveis, em qualquer fase da

licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a

juntada de documentos não apresentados na ocasião oportuna.

5 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 –  Os lotes de terreno serão alienados nos termos estabelecidos neste Edital,  considerando-se

como vencedor (arrematante) o licitante que oferecer proposta de maior valor.

5.1.1 – Os lotes de terrenos objetos da presente Licitação só poderão ser alienados por preço igual ou

superior ao do termo de avaliação constantes nos autos deste procedimento, bem como constantes no

anexo I deste edital.

5.2 – No caso de empate entre os valores propostos, será adotado como critério de desempate e será

adjudicado o objeto àquele que seja proprietário de construção ou benfeitoria no respectivo lote objeto

da proposta.

6 – DO PAGAMENTO DOS VALORES PROPOSTOS

6.1 - O valor da proposta poderá ser pago à vista, ou em até 100 (cem) prestações mensais, iguais e

sucessivas.

6.2 - Nenhum termo de alienação será lavrado sem o recolhimento do valor total proposto. No caso do

pagamento parcelado, o licitante vencedor somente terá o termo de Alienação parcial lavrado após

efetuar o pagamento da primeira parcela, e as demais parcelas terão seus vencimentos na mesma

data dos meses subsequentes, incidindo sobre as mesmas, juros legais de 1% ao mês mais correção
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monetária calculada pela variação do IGP-M, tendo como base o índice do mês imediatamente anterior

ao mês da data de vencimento de cada parcela.

6.3 - O atraso no pagamento de 03 (três) prestações consecutivas, autoriza a rescisão da alienação,

mediante simples notificação administrativa, devolvendo-se ao licitante apenas 80% (oitenta por cento)

do valor até então adimplido junto ao Município de Pará de Minas.

6.4 - A lavratura da escritura pública do lote alienado somente se efetivará após o pagamento do preço

total do respectivo lote de terreno.

7 - DISCRIMINAÇÃO DOS LOTES, DIAS, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

PARA ALIENAÇÃO DOS RESPECTIVOS IMÓVEIS

7.1 – No dia 21 de dezembro de 2015 de 09:00 horas, na sala de Licitações localizada no 4º andar

do  edifício-sede  da  Prefeitura,  no  endereço  indicado,  será  realizado  o  julgamento  das  propostas

relativas aos 15 (Quinze) lotes de terrenos devidamente descriminados com seus respectivos valores,

conforme anexo I do presente edital.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - A participação na Licitação implica no conhecimento e aceitação, por parte dos licitantes das

exigências e condições estabelecidas no presente Edital.

8.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial para Alienação de bens imoveis com

o apoio da Procuradoria-Geral e Controle Interno.

8.3 - A Administração Pública Municipal reserva seu direito de adiar, suspender ou alterar o presente

procedimento licitatório, no todo ou em parte, caso haja interesse público devidamente fundamentado,

respeitando a publicidade na forma da Lei.

8.4 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade

de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ato

que será levado ao conhecimento dos interessados na forma da Lei.
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8.5 – A Gerência de Patrimônio, do Município de Pará de Minas, situado no prédio anexo ao edifício-

sede da Prefeitura, estará à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos e

informações sobre os lotes de terreno a serem alienados.

8.6 – Todos os imóveis relacionados no anexo I encontram-se com benfeitorias indenizáveis, sendo

que as características dos mesmos poderão ser observadas junto à Gerência de Patrimônio.

8.7 - A solicitação de esclarecimentos a respeito das condições e termos deste Edital e de outros

assuntos relacionados à presente licitação, deverá ser efetuada pelas pessoas físicas/jurídicas

interessadas em participar do certame até o 2º dia útil que anteceder a data estabelecida para a

realização do certame.

8.8 – As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de

habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos Membros da

Comissão Especial para Alienação de bens imóveis e pelos demais licitantes presentes.

8.9 – Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, observando-se as disposições contidas no

Art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.10 – Eventuais recursos referentes ao presente Procedimento deverão ser interpostos prazo máximo

de 05 (cinco) dias úteis, após o conhecimento da decisão correspondente, em petição escrita dirigida à

Comissão Especial para Alienação de bens imóveis, observados os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados pelo licitante ou por seu representante legal;

c) Serem devidamente protocolados na Gerência de Atendimento ao cidadão (Protocolo), que se

encontra situado no prédio sede da Prefeitura de Pará de Minas/MG.

8.11 – Para obter a devolução do recolhimento do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor da avaliação do imóvel, ao qual faz referência o item 3.2 do presente instrumento, o licitante

(vencedor ou vencido) deverá apresentar requerimento junto à Tesouraria, localizada no edifício-sede

do Município, apresentando no ato da solicitação o comprovante do depósito original realizado, após o

pagamento da 1ª parcela ou do valor integral do imóvel arrematado, conforme proposta apresentada

pelo licitante.
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8.12 – Em caso de desistência da proposta ofertada, os licitantes vencedores, independentemente das

alegações ofertadas, perderão o direito à devolução do recolhimento do valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel, ao qual faz referência o item 3.2 do presente

instrumento, cujos valores reverterão ao Município de Pará de Minas a título de perdas e danos.

8.13 – Integram este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I, relação dos lotes que serão alienados;

Anexo II, modelo da proposta;

Anexo III, modelo do Termo de Alienação (Pessoa Física);

Anexo IV, modelo do Termo de Alienação (Pessoa Jurídica);

Anexo V, Termo de Referência/Projeto Básico.

9 – DA LEGISLAÇÃO REGULADORA

9.1 - A presente Licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, pela

Lei Municipal nº 5.784 de 22 de maio de 2015 e demais normas aplicáveis à matéria.

Pará de Minas 09, de novembro de 2015

Edilene Aparecida Barbosa

Presidente da Comissão Especial para Alienação de bens imóveis 

Renato Vasconcelos de Melo 

Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria

Prefeito Municipal
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ANEXO I
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ANEXO II

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

Proponente:.................................................................................................,inscrito  no CPF/CNPJ

nº...........................................................,residente/com sede à Rua

(Av.),.......................................................................,nº.......................................  Bairro,

…..............................................................,Cidade,................................................,  nos termos

estabelecidos no Edital da Concorrência nº006/2015, vem a presença da Comissão Especial para

Alienação de bens imóveis, apresentar proposta de alienação do lote de nº …......., da Quadra

nº..............., do Bairro,..............................., no valor de R$ …................................

(...............................................................), a serem pagos em ….....(....................................) parcelas

mensais.

Neste ato declaro, que tenho ciência de todos os termos e condições estabelecidas no Edital nº

006/2015, para validade e homologação da proposta apresentada.

 

Pará de Minas........, de ….....................de …......

…..............................................................

ADQUIRENTE/ARREMATANTE
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ANEXO III

Termo de Alienação (PESSOA FÍSICA)

O Sr. (Sra.).....................................................................,  inscrito (a) sob o CPF

Nº............................................., Carteira de identidade nº....................., residente à Rua

(Av.),........................................................................,  nº,.........Bairro, …..........................,

Cidade,....................., alienou o lote de nº …........., da Quadra nº..............., do Bairro, ….........., nos

termos do Edital da Concorrência nº006/2015, pelo valor de R$ ….......................

(..............................................) em …../...../.........

O valor da alienação será pago da seguinte forma: 

( ) A vista

( ) Parcelado em …........... parcelas mensais, ficando acordado que a primeira parcela terá

vencimento em......../....../........

O presente Termo de Alienação está subordinado às determinações, condições e prerrogativas

constantes no Edital da Concorrência nº 006/2015 e disposições da Lei Municipal nº 5.784 de 22 de

maio de 2015 e Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Pará de Minas, …......, de ….............., de ….......

…............................................................

Adquirente/Arrematante

…...........................................................................

Antônio Júlio de Faria – Prefeito Municipal

Testemunhas:

….................................                               ….…...........................................

CPF:                                                                       CPF
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ANEXO IV

Termo de Alienação (PESSOA JURÍDICA)

A Sociedade Empresaria..........................................................................,  inscrita sob o CNPJ nº

…....................................., com sede à Rua

(Av.),..................................................,nº..........,Bairro,...........................,Cidade................,neste  ato

representada por seu representante legal Sr (a)..............................................,inscrito no CPF sob o

nº......................................................, residente e domiciliado à

Rua............................,nº..........,Bairro.................,CEP...................,Cidade.................,  alienou o lote de

nº......, da Quadra nº.........., do Bairro,....., nos termos do Edital nº 006/2015, pelo valor de R$

…...............(................................) em......../....../........

O valor da alienação será pago da seguinte forma:

( ) A vista

( ) Parcelado em.........parcelas mensais, ficando acordado que a primeira parcela terá

vencimento em ….../...../............

O presente Termo de Alienação está subordinado ás determinações, condições e prerrogativas

constantes no edital da Concorrência nº 006/2015 e Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Pará de Minas, …......, de …...., de …....

…............................................................

Adquirente/Arrematante

…...........................................................................

Antônio Júlio de Faria – Prefeito Municipal

Testemunhas: 

….......................................                            …...................................... 

CPF:                                                                       CPF:
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ANEXO V
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