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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2019 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 002/2019 

TIPO: MAIOR OFERTA POR ITEM 

REPUBLICAÇÃO 

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 30/09/2019 - 09h 00min. 

DATA DA ABERTURA: 30/09/2019 - 09h 00min. 

 
 
O Município de Delfinópolis/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.894.064/0001-86, à Praça Manoel 
Leite Lemos, nº. 115, Centro, através de sua Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, 
nomeada pela Portaria n.º 113/2019 de 05/06/2019, torna público que promoverá sob a regência, da 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e posteriores modificações, a presente Concorrência 
Publica, Tipo “Maior Oferta por Item” autorizada pela Lei Municipal n.º 2.387/2019, cujo objeto se 
descreve abaixo e, em minúcias. 
O Município de Delfinópolis, através de sua Comissão de Licitação receberá as propostas referentes 
ao Processo Administrativo nº. 055/2019 – Concorrência Pública nº. 002/2019 do tipo “Maior Oferta 
por Item”, para alienação de 05 (cinco) Imóveis Próprios Municipais – Terrenos Urbanos Vagos, a ser 
realizada no dia 30 de setembro de 2019, às 09:00h (nove horas), na Rua José Abrahão Pedro, 
nº.220, Centro, na Sala de Licitações, da Divisão de Materiais/Compras, conforme consta no Aviso 
de Concorrência nº. 002/2019, regida pelas condições a seguir descritas. 
 
1 – OBJETO 
1.1 – São objetos deste edital a ALIENAÇÃO DE 05 (CINCO) IMÓVEIS MUNICIPAIS, SENDO 
TERRENOS URBANOS VAGOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 2.387/2019, 
relacionados no ANEXO I deste edital. 
1.2 – Os imóveis a venda pelo Município de Delfinópolis tem sua alienação autorizada pela Lei 
Municipal n.º 2.387/2019. 
1.3 – As descrições, pareceres, mapas de localização dos imóveis, a Lei Municipal n.º 2.387/2019 e 
os Anexos I, II, III, IV, V, e VI, contendo as informações complementares dos imóveis são partes 
integrantes deste edital. 
 
2 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
2.1 - Correrão por conta dos adquirentes todas as despesas decorrentes da elaboração da escritura 

definitiva e seu registro, incluindo-se, sem, no entanto, limitar as custas e emolumentos devidos aos 
Cartórios de Notas e Ofício e de Registro de Imóveis, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – 
ITBI –, etc.  
2.2 - Caberão aos licitantes informar-se sobre regimes urbanísticos, alinhamentos, atividades 

permitidas, etc., dos imóveis de seu interesse, que poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal 
de Obras e na Divisão de Cadastramento (Cadastro de Imóveis do Município). 
2.3 - O fato de os adquirentes não conhecerem devidamente os imóveis e as condições em que se 
encontram não serão consideradas como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou 
reclamação. 
2.4 - O Edital de Licitação e anexos desta Concorrência serão fornecidos gratuitamente aos 
interessados pela Divisão de Materiais ou Compras desta Prefeitura Municipal de Delfinópolis - MG, 
no horário de 7:00 horas às 16:00 horas ou retirados no site www.delfinopolis.mg.gov.br.  
 
3 – PREÇO MÍNIMO 
3.1 – O valor mínimo para a proposta, atribuídos a cada imóvel e a valor da caução, constam no 
Anexo I, devidamente expressos em reais. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1 – Os pagamentos dos imóveis ao Município de Delfinópolis deverão ser feitos conforme segue: 

http://www.delfinopolis.mg.gov.br/
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a) À vista: em até 05 (cinco) dias após a publicação da homologação na conta para depósito: Banco 
CAIXA – Agência: 0107 – Conta Corrente: 71021-1– Alienação Imóveis, ou: 
b) Parcelado:  
Com o número máximo de até 04 (quatro) parcelas iguais, sendo a entrada à vista, em até 05 
(cinco) dias após a publicação da homologação e as demais em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 
(noventa) dias, após a primeira parcela, depositado na conta corrente: Banco CAIXA – Agência: 0107 
– Conta Corrente: 71021-1– Alienação Imóveis , equivalente ao número de parcelas apresentadas na 
proposta. 
 
4.2 - Em caso de atraso no pagamento das prestações devidas será aplicado multa 2% sobre o 
montante da dívida mais juros de mora, de 1% ao mês ou fração. 
4.3 – Não será devolvida ao licitante vencedor que venha a desistir por qualquer motivo, da 
aquisição do imóvel o valor da caução de 5%, tanto no pagamento a vista quanto no 
pagamento a prazo, ficando sujeito ainda às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93. 
4.4 – Para fins de correção das parcelas referente ao pagamento dos imóveis adotar-se-á a data da 

homologação do certame. 
4.5 - A caução prestada pelos licitantes não vencedores, serão devolvidas, mediante solicitação por 
escrito, depois de encerrada a licitação, não sofrendo qualquer correção monetária, em moeda 
corrente nacional, exceto as dos vencedores, que serão retidas e deduzidas dos valores a ser pago 
 
5 – DA PARTICIPAÇÃO 
5.1 – Poderão participar desta licitação pessoas físicas e/ou jurídicas, por meio de seus 
representantes legais, admitindo-se ainda a participação por procuração pública ou particular (se for 
procuração particular deverá ter com a reconhecida a firma, caso em que a firma poderá ser 
reconhecida por membro da Comissão Permanente de Licitações). 
5.2 – Não poderá participar da presente licitação empresa: 
5.2.1 – Que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº. 8.666/93; 
5.2.2 – Que estiver em regime de falência ou recuperação judicial, em concurso de credores, em 
dissolução ou liquidação; 
5.3 – Nesta licitação não poderão participar servidores, que fizerem parte do quadro de funcionários, 
empregado efetivo ou contratado ou ocupante de Cargo Comissionados da Prefeitura Municipal de 
Delfinópolis, bem como os membros da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do art.9º da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
6 - ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
6.1 – Os envelopes deverão ser protocolizados pelos licitantes ou através de seus representantes 
legais, até as 09:00 (nove horas) do dia 30 de setembro de 2019, na Divisão de Materiais ou 
Compras Rua José Abraão Pedro, nº. 220, centro, sendo dois tipos de invólucros distintos, um 
contendo os documentos da habilitação e outro contendo a proposta, sendo que cada envelope terá 
as seguintes indicações: 
 
Envelope nº. 01 com o título “Documentos de Habilitação” 
“Nome do Licitante” (Nome ou Razão Social) 
“Endereço do Licitante” 
“Processo Administrativo n.º 055/2019” 
“Licitação relativa Concorrência Publica nº. 002/2019. 
 
Envelope nº. 02 com o título “Proposta”. 
“Nome do Licitante” (Nome ou Razão Social) 
“Endereço do Licitante” 
“Processo Administrativo n.º 055/2019” 
“Licitação relativa Concorrência Publica nº. 002/2019. 
 
6.2- DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) 
6.2.1- Constituída por um conjunto de documentos que devem ser apresentados em 01 (uma) via, 
dispostos ordenadamente, contendo os documentos originais ou em fotocópias devidamente 
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AUTENTICADAS (por cartório ou membro da Comissão de Licitação ou pela Encarregada de 
Licitação), entregues em envelope identificado como n.º 01, lacrado e opaco. 
6.2.2 - Nessa fase serão analisadas e avaliadas as características dos interessados no que se refere 

à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, e Qualificação Financeira e Técnica, comprovadas 
mediante a apresentação dos seguintes documentos dentro do seu período de validade. São os 
seguintes documentos: 
 
6.2.2.1- Pessoa Jurídica: 
a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certificado de Regularidade do FGTS (C.R.F.). 
c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais. 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal. 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 
As Certidões se positivas, devem conter as informações que permitam à Comissão acatá-las como 
negativas. 
g) Procuração, com firma reconhecida, se o licitante se fizer representar por procurador, e seus 

respectivos documentos; 
h) Ato constitutivo de pessoa jurídica (contrato social) e sua última alteração (se houver). 
i) ANEXO III - Declaração que entre os dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% do 
capital social, responsáveis técnicos, não há nenhum servidor do Município de Delfinópolis ou 
alguém que o tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da realização da 
Licitação. 
j) ANEXO IV - Declaração da Licitante de responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos 
documentos e informações apresentadas e que não está impedida de contratar e licitar com a 
administração pública. 
k) ANEXO V - Declaração do Licitante de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
l) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
Comarca da empresa licitante, com data não superior a 90 dias da data do recebimento dos 
envelopes “Documentos para Habilitação” e “Proposta”. 

m) Comprovante(s) original(is) do(s) depósito(s) identificado (CPF ou CNPJ) ou 
transferência(s) bancária(s) na conta do Banco CAIXA – Agência: 0107 – Conta Corrente: 
71021-1– Alienação Imóveis,  referente ao recolhimento do(s) valor(es) da(s) caução(ões) do(s) 
imóvel(is) conforme o anexo I, sendo um depósito para cada imóvel pretendido.  
 
6.2.2.2– Pessoas físicas; 
a) Documento de Identidade; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas. 
c) Comprovante de endereço ou declaração de endereço. 
d) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal. 
e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual. 
f) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 
h) Procuração, com firma reconhecida, se o licitante fizer representar por procurador, e seus 
respectivos documentos; 
i) ANEXO IV - Declaração da Licitante de responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos 
documentos e informações apresentadas e que não está impedida de contratar e licitar com a 
administração pública. 
j) Comprovante(s) original(is) do(s) depósito(s) identificado (CPF ou CNPJ) ou transferência(s) 
bancária(s) na conta do Banco CAIXA – Agência: 0107 – Conta Corrente: 71021-1– Alienação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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imóveis 2,  referente ao recolhimento do(s) valor(es) da(s) caução(ões) do(s) imóvel(is) 
conforme o anexo I, sendo um depósito para cada imóvel pretendido.  
As Certidões se positivas, devem conter as informações que permitam à Comissão acatá-las como 
negativas. 
 
7 – PROPOSTA 
7.1 – A proposta será entregue em envelope lacrado, denominado Envelope n.º 02 - Proposta, 

endereçado à Comissão Permanente de Licitação, no qual deverá constar o número da Concorrência 
Pública, o número do Processo Administrativo e o nome do licitante, endereço completo. 
7.2 – O Envelope Proposta deverá conter a proposta preenchida, obrigatoriamente, na forma do 
Anexo II, de forma legível, de preferência digitado, sem rasuras, sem emendas ou entrelinhas. 
 
8 – DA ABERTURA DOS INVÓLUCROS DO JULGAMENTO 
8.1 – No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de 
Licitação receberá os Envelopes de Documentação e Propostas e procederá a sua abertura em 
sessão pública, onde serão abertos os invólucros, devendo os trabalhos obedecer à seguinte ordem: 
8.2 - Será aberto o Envelope 01 de cada proponente, referente à Documentação de Habilitação e, 
depois de rubricado o conteúdo pelos membros da Comissão e participantes, os mesmos serão 
postos à disposição dos presentes para exame e rubricas dos mesmos. 
8.3 - A Comissão poderá analisar as documentações ou a critério de seus membros, dará por 
encerrada a reunião para posterior exame da documentação. Neste caso será publicada a relação 
dos proponentes habilitados e não habilitados, em conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993. 
8.4 - Somente serão considerados habilitados os proponentes que no exame da Documentação de 
Habilitação atender a todas as exigências constantes deste Edital. 
8.5 - Será fundamentada a decisão que julgar qualquer licitante não habilitado. 
8.6 - Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de qualquer recurso, contando da data 

da publicação do resultado em órgão oficial. 
8.7 - Depois de decorridos todos os prazos legais para recursos e seus julgamentos, ou a desistência 
expressa do direito na reunião, poderão ser devolvidos aos proponentes inabilitados os envelopes 
devidamente lacrados, contendo as Propostas de Preços (Envelope 02). 
8.8 - Inexistindo recursos, ou decididos os interpostos, será publicado, com pelo menos 02 (dois) dias 
de antecedência a data, local e hora da sessão destinada à abertura do Envelope 02 – Proposta de 
Preços. 
8.9 – Se após a fase de habilitação houver desistência expressa dos direitos de recorrer de todos os 

licitantes a Comissão poderá continuar a licitação abrindo os envelopes 02 – Proposta dos licitantes 
habilitados. 
8.10 - Quando da abertura do Envelope 02 – Proposta de Preços, os membros da Comissão e os 
representantes das proponentes presentes à sessão deverão rubricar os documentos nele contidos. 
8.11 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - PREÇOS 
9.1 – O julgamento das propostas será realizado pela Comissão, sendo o resultado final afixado no 
painel existente no Hall de entrada da Prefeitura Municipal de Delfinópolis no Mural do Quadro de 
Avisos de Licitações. 
9.2 – As propostas deverão ser apresentadas em conformidade com o Anexo II, devendo constar o 
valor que poderá ser à VISTA ou PARCELADO, conforme a letra b do item 4.1. 
9.3 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem: 
a) valores inferiores aos descritos no Anexo I para cada imóvel; 
b) parcelas superiores às descritas no item 4.1 letra b. 
9.4 – Poderão ser apresentadas propostas para pagamento à vista ou pagamento parcelado, dentro 

dos limites estipulados no item 4.1. No segundo caso, as parcelas serão iguais e sucessivas de 30 
em 30 dias, devendo o licitante realizar o pagamento da primeira parcela somente após a publicação 
da homologação. 
9.5 – A Comissão desclassificará as propostas que conflitarem com o presente Edital. 
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9.6 – Os licitantes poderão apresentar a proposta em um ou mais itens desde que, apresentem 
na fase de habilitação os comprovantes dos valores das suas respectivas cauções, não 
podendo alterá-las. 
9.7 – O resultado final, esgotado o prazo recursal estabelecido em lei, será homologado pelo Prefeito 
Municipal, sendo dada sua publicidade, afixando no painel existente no Hall de entrada da Prefeitura 
Municipal de Delfinópolis no Mural do Quadro de Avisos de Licitações, bem como publicado nos 
Jornal de grande circulação, Jornal Minas Gerais e no Jornal “Folha da Manhã”. 
 
10 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
10.1 – Para efeitos de classificação os valores das propostas à vista ou os valores das 
propostas em parcelas serão classificados em ordem decrescente. 
10.2 – O proponente que desejar realizar o negócio através de pagamento à vista deverá informar 
número de parcelas igual a “1”. 
10.3 – O proponente deverá observar o número máximo de parcelas permitidas nos itens, sob pena 
de desclassificação da proposta.  
10.4 – Definida a ordem de classificação das propostas por ordem de maior valor de cada 
item, será dada oportunidade aos participantes presentes que apresentaram propostas 
naquele item, sob a direção do presidente da comissão, de emitirem lances cobrindo a maior 
proposta classificada. 
10.5 – Os lances serão ofertados, um a um, devendo o presidente da comissão, organizar e registrar 
os valores ofertados. 
10.6 – O presidente da comissão, identificando cessação das ofertas, aguardará até o limite máximo 
de tempo de até 02 (dois) minutos e declarará o vencedor aquele cuja proposta foi considerada de 
maior valor para o município. 
 
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 – Os licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) julgamento das propostas; e, 
b) anulação ou revogação da licitação. 
11.2 – Os recursos previstos no item 8.6 produzirão efeitos suspensivos. 
11.3 – Interposto recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
11.4 – O recurso deverá ser protocolado na Divisão de Secretaria, no setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Delfinópolis à Praça Manoel Leite Lemos, nº. 115, Centro. 
11.4.1 – A Comissão poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo encaminhá-lo a Senhora Prefeita Municipal, devidamente informado. Neste caso, a 
decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 
11.5 – Os recursos devem ser dirigidos a Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Delfinópolis e observar os seguintes requisitos: 
a) serem digitados e devidamente fundamentados; 
b) serem assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado 

no processo. 
11.6 – A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento por escrito 
diretamente aos interessados e através dos meios de divulgação em Lei permitidos. 
11.7 – O recurso será devidamente analisado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) com 
acompanhamento de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município. 
 
12 -  DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
A receita correrá da Dotação Orçamentária consignada no orçamento do exercício de 2019, abaixo: 
2220.00.1.1– ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL. 
 
13 - PAGAMENTO E ASSINATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 
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13.1 – O parcelamento, se houver, será de acordo com o que constar da proposta vencedora, de 
acordo com o estipulado no item 4.1 letra “b” e será constituído de parcelas equivalentes e 
consecutivas. 
13.2 – Na falta de pagamento na data do vencimento, de qualquer parcela devida, será aplicada a 
regra do item 4.2, podendo o Município, em tal hipótese, optar por desfazer o negócio. 
13.4 – O licitante vencedor terá um prazo de até 30 (trinta) dias para assinar a Escritura de Compra e 
Venda, dado a comprovação da quitação do imóvel contada do recebimento do aviso emitido pela 
Prefeitura. Em caso de desfazimento do negócio a PMD restituirá ao licitante o valor pago, sem juros 
e correções, após a realização de nova licitação do imóvel, ressalvado a contenção do valor de 
caução disposto no item 4.3 deste edital. 
13.5 – Em caso de desistência do licitante vencedor, convocar-se-á os demais licitantes na ordem de 

classificação, conforme prevê o parágrafo segundo do artigo 64 da Lei b.º 8.666 de 21/06/1993. 
13.6 - A outorga da escritura somente se dará mediante a quitação de todas as parcelas, podendo o 
projeto arquitetônico de construção ser elaborado pelo interessado e analisado e aprovado pela 
PMD, enquanto durar as parcelas para pagamento. 
13.7 – O licitante vencedor deverá apresentar a documentação requisitada pelo Cartório de Registro 
de Notas (Tabelionato) para a elaboração da escritura pública de compra e venda, cabendo a este a 
responsabilidade da apresentação desta, sob pena de desfazimento do negócio. 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade ou a segurança da contratação. 
14.2 – A venda dos imóveis será no estado em que se encontram e nas condições estipuladas pelo 

item 2.  
14.3 – O Edital e seus anexos serão disponibilizados na Internet através do endereço 
www.delfinopolis.mg.gov.br e na Divisão de Materiais/Compras do Município de Delfinópolis à Rua 
José Abrahão Pedro, nº.220, Centro. Informações pelo telefone 35 – 3525-1585 ou 35 – 3525-1385. 
14.4 – Os julgamentos serão publicados no painel existente no Hall de entrada da Prefeitura 
Municipal de Delfinópolis no Quadro de Avisos de Licitações, bem como publicado nos Jornal de 
Grande Circulação no Estado, no Jornal “Minas Gerais” e no único jornal diário de circulação regional 
“Folha da Manhã”, conforme previsto na Lei n.º 8.666/93, salvo se presentes todos os licitantes na 
sessão em que foi adotada a decisão, quando então serão intimados neste ato. 
14.5 – É de responsabilidade do licitante interessado a consulta aos Jornais e outros meio de 
comunicação já descritos acima, para a verificação das publicações de eventuais alterações feitas no 
edital até a data da abertura da licitação bem como o andamento desta licitação. 
14.6 – O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
14.7 – A Administração reserva-se o direito de prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das 
propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 
14.8 – Fica eleito o Foro da Comarca de Cássia - MG, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 
litígios resultantes deste instrumento convocatório. 

Delfinópolis, 19 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 
 
                Najla Philbert Saba                                                           Suely Alves Ferreira Lemos 
                Presidente da CPL                                                                   Prefeita Municipal  
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ANEXO I 

 
 

 
ITEM 

 

BAIRRO 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
CAUÇÃO 

 
LANCE MÍNIMO 

 
01 

Loteamento Recanto do 
Jatobá – Distrito de 
Babilônia 

TERRENO URBANO VAGO – LOTEAMENTO RECANTO DO JATOBÁ  

 LOTE 70 QD A MATRIC. 18.095 – ÁREA 309,59 M²   

 
R$ 1.000,00 
 

 
R$ 20.000,00 

 

 
02 

Loteamento Recanto do 
Jatobá – Distrito de 
Babilônia 

TERRENO URBANO VAGO - LOTEAMENTO RECANTO DO JATOBÁ 

 LOTE 85 QD A MATRIC. 18.110 – ÁREA 274,35 M²   

 
R$ 900,00 

 

 
R$ 18.000,00 

 

 
03 

 

Loteamento Recanto do 
Jatobá – Distrito de 
Babilônia 

TERRENO URBANO VAGO - LOTEAMENTO RECANTO DO JATOBÁ 

LOTE 45 QD C MATRIC. 18.121 – ÁREA 272,79 M²   

 
R$ 900,00 

 

 
R$ 18.000,00 

 

04 Loteamento Recanto do 
Jatobá – Distrito de 
Babilônia 

TERRENO URBANO VAGO - LOTEAMENTO RECANTO DO JATOBÁ 

LOTE 47 QD C MATRIC. 18.123 – ÁREA 255,93 M²   

 
R$ 900,00 

 

 
R$ 18.000,00 

 

05 Loteamento Recanto do 
Jatobá – Distrito de 
Babilônia 

TERRENO URBANO VAGO - LOTEAMENTO RECANTO DO JATOBÁ 

LOTE 35 QD D MATRIC.17.173 – ÁREA 199,61 M² 

 

 
R$ 850,00 

 

 
R$ 17.000,00 
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ANEXO II 

 
 

 
PROPOSTA PARA COMPRA DE IMÓVEL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2019 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2019 
 
 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 
Nome ou Razão Social -  

Identidade -  

CPF ou CNPJ - 

Endereço - 

Cidade - 

Endereço Eletrônico - 

Telefone para Contato - 

 
2 – IMÓVEL(IS) PRETENDIDO(S) COM A(S) PROPOSTA(S) 
 
Item  nº.    Localização com Endereço 
 
Valor de R$ _________________ (_________________________), À VISTA ou 
 
Número de parcelas propostas: __ (______) parcela(s). 
 
 
3 – DECLARAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei para fins da Concorrência nº. 002/2019 que estou ciente e submeto-

me às condições do Edital, confirmando como verdadeiras todas as informações constantes na 

presente proposta. Declaro, ainda, que estou ciente da situação do imóvel licitado, sobretudo quanto 

ao estabelecido no item 2 e na Lei Municipal n.º 2.387/2019, nada tendo a reclamar futuramente. 

 
 
 
 
 
 
Data        Assinatura do Proponente 
 
__/__/____ 
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ANEXO III – Só para Pessoa Jurídica 
 
 

 
DECLARAÇÃO QUE ENTRE OS SÓCIOS E GERENTES NÃO HÁ NENHUM SERVIDOR DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E QUE NEM O TENHA SIDO NOS ULTIMOS 180 (CENTO E 

OITENTA) DIAS. 

 
 

Processo Administrativo nº. 055/2019 

Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/2019 
 
 
 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos da 

empresa, não há nenhum servidor da Administração Municipal (Direta ou Indireta) do Município de 

Delfinópolis e nenhum que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do 

certame. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(Nome e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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ANEXO IV 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES E QUE A 

EMPRESA/PESSOA NÃO ESTA IMPEDIDA DE CONTRATAR E LICITAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
 
Processo Administrativo nº. 055/2019 

Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/2019 
 
 
 

Prezados Senhores, 

 

 

Declaro, sob pena da lei que a empresa (eu)  __________________________, portador do R.G. n.º 

inscrita no CNPJ/CPF sob o nº. ________________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) ______________________________, portador do R.G. n.º __________________, 

e do CPF nº. __________________, venho informar que não há nenhum motivo impeditivo, podendo 

a mesma contratar e licitar com a Administração Pública e declarar ser responsável pela 

autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(Nome e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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ANEXO V - Só para Pessoa Jurídica 

 
 

 
DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS. 

 
Processo Administrativo nº. 055/2019 

Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/2019 
 
 
 

Prezados Senhores, 

 

 

Declaro, sob pena da lei que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. 

________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

___________________, CPF nº. __________________________, declara para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27/10/1999, que não 

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos na condição de aprendiz. (____) 

 

Observação: Em caso afirmativo assinalar a ressalva. 

 

Atenciosamente, 

 

(Nome e assinatura do Representante legal da Empresa) 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO N.º     / 2019  

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE 

DELFINÓPOLIS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2019 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 002/2019 

 
 
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Delfinópolis – Estado de Minas Gerais, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.894.064/0001-86, com 
sede nesta cidade de Delfinópolis/MG, na Praça Manoel Leite Lemos nº 115 – Centro, neste ato 
representada pela Prefeita Municipal, o Sra. Suely Alves Ferreira Lemos, brasileira, viúva, 

agropecuarista, portadora do RG n.º M–9.437.080-1 (SSP/MG) e do CPF n.º 339.621.116-20, 
residente e domiciliada na Av. Ivo Soares Matos - Pe, n.º 598 - Centro;  
 

CONTRATADA OU CONTRATADO, ___________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF sob o n.º 

_____________, Inscrição Estadual/R.G.  n.º ______, à ___________________, n.º ___, _____, na 
cidade de _________________, Estado de ________, representada pelo Sr. _________, _______, 
________, __________, RG n.º ________, SSP/____, CPF n.º __________, residente e domiciliado 
à Rua __________, n.º _____, _______, na cidade de ___________, Estado de __________, o qual 
foi vencedor da licitação, no(s) item(ns) _____, do Processo Administrativo n.º 055/2019, na 
modalidade Concorrência n.º 002/2019, tem entre si, justos e contratado o seguinte:  
 
 
Cláusula Primeira: Do Objeto  

1.1 - O presente contrato tem por objeto a ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS/MG, conforme as características abaixo:  
 
ITEM 01 – ....... 
 

Cláusula Segunda: Do Preço, da Forma De Pagamento e da Vigência 

2.1- O Preço certo e ajustado entre as partes no presente contrato de alienação de bens imóveis 
urbanos acima é de R$ _________ (extenso), que será pago da seguinte forma (conforme a proposta 
apresentada: 
À vista: em até 05 (cinco) dias após a publicação da homologação na conta com depósito 
identificado: Banco CAIXA – Agência: 0107 – Conta Corrente: 71021-1– Alienação Imóveis 2, ou  
ou Parcelada:  
-Com o número máximo de até 04 (quatro) parcelas iguais, sendo a entrada à vista, em até 05 
(cinco) dias após a publicação da homologação e as demais em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 
(noventa) dias após a primeira parcela, depositado na conta corrente: Banco CAIXA – Agência: 0107 
– Conta Corrente: 71021-1– Alienação Imóveis 2, equivalente ao número de parcelas apresentadas 
na proposta. 
 
2.2 - Em caso de atraso no pagamento das prestações devidas será aplicado multa 2% sobre o 
montante da dívida mais juros de mora, de 1% ao mês ou fração. 
2.3 - Não será devolvida ao licitante vencedor que venha a desistir por qualquer motivo, da aquisição 
do imóvel o valor da caução de 5%, tanto no pagamento a vista quanto no pagamento a prazo, 
ficando sujeito ainda às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93. 
2.4. A caução paga pelo Promitente Comprador, às folhas do Processo Administrativo nº 055/2019, 
será deduzida do valor constante da cláusula 2.1, por ocasião da assinatura do presente contrato;  
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2.5 - Este Contrato terá vigência de até 04 (quatro) meses contados da data de sua assinatura deste 
contrato e com vencimento em   /12/2019. 
 
Cláusula Terceira: Da Posse  
3.1- O Promissário Comprador entra na posse provisória do imóvel, no momento da assinatura do 
presente contrato, no estado em que se encontra, responsabilizando-se pelos danos futuros, pelo 
imóvel.  
3.2 - Em caso de rescisão do presente contrato, deverá o licitante devolver o imóvel descrito na 
Cláusula Primeira, independente de notificação judicial, constituindo a sua recusa em esbulho, 
sujeitando-se a competente ação de reintegração de posse, com liminar.  
 

Cláusula Quarta: Da Escrituração Do Imóvel  

4.1 - A titularidade do imóvel e posse definitiva será concedida ao Promissário Comprador após a 
assinatura da Escritura em Cartório.  
4.2. O Promitente Vendedor (Município) outorgará a escritura de compra e venda no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação do pagamento integral e do aviso feito pela 
Prefeitura    
4.3. O Promitente Vendedor, desde já se obriga a satisfazer todas as exigências legais para que seja  
efetuada a transferência do imóvel.  
4.4. Serão por conta e responsabilidade do Promissário Comprador as despesas de escritura pública  
definitiva de compra e venda do pagamento de imposto de transmissão e emolumentos, ITBI, taxas 
de transferência, certidões e todas as demais despesas e taxas necessárias à legalização da 
transferência do imóvel.  

Cláusula Quinta: Da Receita Orçamentária 

5.1 – A receita correrá da Dotação Orçamentária consignada no orçamento do exercício de 2019, 
abaixo: 
 
2220.00.1.1– ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL. 
 
Cláusula Sexta: Da Legislação Aplicável 

6.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 8.666/93, 
e suas alterações. 
 
Cláusula Sétima: Disposições Finais  

7.1 - O Promitente Vendedor se obriga a entregar o imóvel com todas as taxas atinentes ao mesmo 
vencidas e/ou de sua competência até a data da assinatura do presente instrumento ao Promissário 
Comprador, devidamente quitadas.  
7.2 - O Promissário Comprador assume a partir desta data todas as taxas e impostos, atinentes ao 
imóvel descrito na Cláusula Primeira.  
7.3 - Na hipótese de rescisão contratual, com a conseqüente retomada do imóvel, perderão 
Promissário Comprador em benefício do Promitente Vendedor toda e qualquer benfeitoria que 
porventura tenha incorporado ao imóvel e, no caso de danos, estes deverão ser reparados pelo 
Promissário Comprador.  
7.4 - As partes estabelecem que o presente contrato seja feito com as cláusulas de irrevogabilidade e  
irretratabilidade, valendo entre os signatários e seus sucessores.  
7.5 - O não cumprimento das cláusulas deste contrato, por qualquer uma das partes acarretará a 
aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº8.666/93, garantida a 
ampla defesa, além da rescisão do contrato, ficando sujeita a parte que tiver dado causa, a multa 
indenizatória por perdas e danos nos termos da Lei8666/93 e do Código Civil Brasileiro.  
7.6 - Aplicam-se, também, quanto à rescisão o disposto nos artigos 77 a 79 e 87 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
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7.7 - São partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos, a proposta do 
Promissário Comprador, no que couber, a Concorrência n.º 002/2019, o Edital e seus anexos e a Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
Cláusula Oitava: Dos Casos omissos 
8.1 - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 
em vigor. 
 
Cláusula Nona: Do Foro 
9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cássia - MG, Estado de Minas Gerais, com exclusão de 
qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 
 
Cláusula Décima: Das Alterações 
10.1- As alterações posteriores que se façam necessárias no presente instrumento serão efetuadas 
por “Termos Aditivos” que passam a integrar o contrato para todos os fins e efeitos de direito. 

E, por estarem assim as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) 
vias de mesmo teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo-assinados, para produza 
todos os efeitos legais e de direito. 

Delfinópolis (M.G.), ___ de setembro de 2019. 
 
 
 
 

  
 

               Suely Alves Ferreira Lemos  
                    PREFEITA MUNICIPAL 
                        CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADO 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

 

Nome:  
CPF: 

 

Nome:  
CPF:  

 
 
Visto: 
 Cinthia de Oliveira Barbosa 
 PROCURADORA GERAL  
 OAB/MG – 124.910 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2019 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019 

 

 
 
 
A Prefeitura Municipal de Delfinópolis/MG, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública n.º 002/2019, em Sessão 

Pública na Rua José Abrahão Pedro, n.º 220 – Centro – Divisão de Materiais/Compras, quando 

serão recebidos os envelopes de habilitação (n.º 01) e o envelope de proposta (n.º 02), até as 09 

horas do dia 30 de setembro de 2019, com a abertura para as  9 horas do dia 30 de setembro de 

2019, da sessão oficial da licitação, tendo como objeto a Alienação de 05 (cinco) Imóveis 

Municipais, sendo Terrenos Urbanos Vagos, autorizada pela Lei Municipal n.º 2.387/2019, cujo 

critério de julgamento será o de “Maior Oferta por Item”, em conformidade do disposto na Lei 

Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações e das condições estabelecidas no Edital e seus anexos 

integrantes. 

Informações, esclarecimentos e aquisição deste Edital, estão à disposição dos interessados 

no site www.delfinopolis.mg.gov.br e na Divisão de Materiais/Compras desta Prefeitura, das 7 horas 

às 16 horas. 

Delfinópolis/MG, 15 de agosto de 2019 

 
 
 
 
 
  

Suely Alves Ferreira Lemos 
Prefeita Municipal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afixado no quadro de avisos do saguão da 
Prefeitura Municipal conforme Lei 
Municipal n.º 1225 de 30 de Agosto de 1994 
em   

 
       15 / 08 /  2019  __ 

 
 

______________________ 
Luciane Cristina Silva Russo 

Chefe da Divisão de Secretaria 

http://www.delfinopolis.mg.gov.br/

