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EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº. 155/PMC/2021 
Processo Administrativo Nº. 606773 

 

Alienação de Imóveis 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, torna público, para conhecimento dos interessados  que  está realizando 

Licitação,  em sessão pública, sob a modalidade  de “CONCORRÊNCIA”, do Tipo MAIOR OFERTA,  para 

alienação dos imóveis individualizados no item 2.1, cujas localizações estão indicadas nos croquis que 

constituem o Anexo I, e que se regerá pelas normas de caráter geral da Lei nº 8.666, de 21.06.93,  suas 

alterações e legislação complementar, Lei autorizativa Nº 7.627, de dezembro de 2019 e ainda em 

conformidade com os termos e condições do presente edital.  

 

1.1. Os envelopes contendo a documentação e as propostas dos interessados em participar do certame 

serão recebidas/abertas às 14h00min do dia 27 de maio de 2021, (horário de Brasília) através do  

Protocolo da Diretoria de Logística, - Setor de Licitações, localizado no pavimento superior do edifício 

sede da municipalidade – Paço Municipal “Marcos Rovaris” , sito na rua Domênico Sônego, 542 - 

Criciúma-SC.  

 

1.1.1. Caso a licitação não possa ser realizada na data estabelecida, será a mesma transferida para o 

primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra 

data pela Comissão de Licitação.  

 

1.2. O Edital completo seus anexos poderão ser conhecidos ou adquiridos na rua Domênico Sonego nº 

542 – Paço Municipal “Marcos Rovaris”, de segunda-feira a sexta feira (em dias úteis), das 08h00 às 17h00, 

na Diretoria de Logística – Setor de Licitações, ou através do site http://www.criciuma.sc.gov.br.       

 

1.3.  As retificações do Edital, por iniciativas oficiais ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão 

a todos os licitantes e serão publicadas e comunicadas aos interessados na mesma forma em que se deu 

o texto original.  

 

1.4.  Os interessados poderão visitar os imóveis a serem alienados, mediante prévio agendamento através 

do correio eletrônico (e-mail) editais@criciuma.sc.gov.br. O pedido de agendamento deverá ocorrer em 

até 3 (três) dias úteis da data da concorrência, cabendo ao Departamento de Patrimônio viabilizar a 

vistoria aos interessados, observado o subitem 1.4.1.  

 

1.4.1. A vistoria poderá ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória para fins de 

participação no certame, sendo que o COMPRADOR não poderá desistir da compra em virtude de 

alegações quanto ao estado do bem.  

 

1.5. Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser 

encaminhadas por escrito à Comissão Permanente de Licitações, através do correio eletrônico (e-mail) 

editais@criciuma.sc.gov.br, ou  por  expediente protocolado, dirigido à  Comissão de Licitações da 

Diretoria de Logística na sede administrativa do Município de Criciúma – Paço Municipal “Marcos Rovaris”,  

situado à rua Domênico Sônego, 542, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 

08h00min. às 17h00min, em até 03 (três) dia antes da data da Concorrência.  
 

 

 

 

http://www.criciuma.sc.gov.br/


 

 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

2.1. A presente licitação tem por objeto a alienação de 21 (vinte e um) imóveis (terrenos) de propriedade 

do Município, não de uso e inservíveis a administração pública municipal de Criciúma-SC, descritos na 

tabela abaixo, por lote, separadamente, cujas respectivas certidões expedidas pelo Registro Geral de 

Imóveis e croquis de localização encontram-se no Anexo I: 

 

N° 
ÁREA DO 

TERRENO 
LOTEAMENTO BAIRRO MATRICULA CADASTRO 

LEI 

AUTORIZATIVA 

1 9.280,85 m²  Vale Horizonte Linha Anta 120117 996046 7627 

2 2.280,96 m²  Laranjinha Laranjinha 80422 965932 7528 

3 4.322,20 m²  
Residencial Vila 

Verde 
Laranjinha 43138 968937 7527 

4 4.674,62 m²  
Residencial Vila 

Verde 
Laranjinha 128892 968935 7529 

5 1.333,50 m Possamai Argentina 43297 953623 7627 

6 2.003,09 m²  Parque dos IPÊS Mina do Mato 120256 994995 7627 

7 731,72 m² Bez Fontana  Archimesdes Naspolini  25782 852271 7627 

8 1.783,55 m²  Bez Fontana  Archimesdes Naspolini  25782 852301 7627 

9 4.103,40 m²  Humberto Locks  Archimedes Naspolini 87870 970282 7627 

10 2.842,20 m²  Jardim Das Acácias  Rio Maina/ Catarinense  129082 961768 7214 

11 5.582,23 m²  Bonfante Rio Maina 127753 1003855 7627 

12 1.600,00 m²  André Pagani Primeira Linha  56631 967768 7627 

13 1.283,00 m²  
Beatriz Philomena 

Denoni Fontana 
São Simão 45281 46400 7112 

14 1.454,00 m²  
Beatriz Philomena 

Denoni Fontana 
São Simão 45280 46398 7112 

15 1.002,87 m²  
Utilidade Pública - 

Villa Bergamo 
Vila Macarini  134141 965326 7540 

16 400,00 m²   Distrito de Rio Maina 127134 61905 6847 

17 5.623,28 m²  Schaukoski Linha Batista 131308 1006229 6847 

18 8.078,15 m²  Jardim Primavera Linha Batista 124694 997846 6847 

19 2.192,00 m² 
Lote 06 – Desm Ind 

Realdo S Guglielmi 
Coloninha Zilli 19373 963063 6847 

20 5.417,00 m² Lema Damiani Búrigo Cristo Redentor 98440 966874 6847 

21 1.728,35 m²  Lema Damiani Búrigo Cristo Redentor 98441 966932 7627 

 

2.2. O interessado, ao participar da presente licitação, está ciente de que os imóveis em questão serão 

vendidos no estado em que se encontram inclusive suas benfeitorias, se houver, bem como da situação 

registrária dos imóveis perante o(s) Ofício(s) de Registro de Imóveis competente(s).  

 

2.3. A venda será feita ad corpus, caracterizando-se como meramente enunciativas as referências às 

dimensões dos imóveis, constantes das respectivas matrículas nos ofícios de registro de imóveis. As 

diferenças de medidas, áreas e confrontações que porventura venham a ser encontradas nos imóveis 

não acarretarão nenhum ônus ou responsabilidade para o Município, não ensejando devolução de parte 

do preço, nem tampouco a complementação da área descrita.  

 

3 - ESTIMATIVA DA OFERTA E PAGAMENTO  

 

3.1. Os valores mínimos a serem ofertados para a aquisição dos imóveis encontram-se discriminados na 

tabela abaixo:  

N° LOTEAMENTO BAIRRO ÁREA DO TERRENO VALOR R$ 

1 Vale Horizonte Linha Anta 9.280,85 m²  R$ 250.000,00 

2 Laranjinha Laranjinha 2.280,96 m²  R$ 290.000,00 



 

 

3 Residencial Vila Verde Laranjinha 4.322,20 m²  R$ 300.000,00 

4 Residencial Vila Verde Laranjinha 4.674,62 m²  R$ 320.000,00 

5 Possamai Argentina 1.333,50 m R$ 90.000,00 

6 Parque dos IPÊS Mina do Mato 2.003,09 m²  R$ 300.000,00 

7 Bez Fontana  Archimesdes Naspolini  731,72 m² R$ 100.000,00 

8 Bez Fontana  Archimesdes Naspolini  1.783,55 m²  R$ 70.000,00 

9 Humberto Locks  Archimedes Naspolini 4.103,40 m²  R$ 310.000,00 

10 Jardim Das Acácias  Rio Maina/ Catarinense  2.842,20 m²  R$ 120.000,00 

11 Bonfante Rio Maina 5.582,23 m²  R$ 180.000,00 

12 André Pagani Primeira Linha  1.600,00 m²  R$ 190.000,00 

13 
Beatriz Philomena Denoni 

Fontana 
São Simão 1.283,00 m²  R$ 80.000,00 

14 
Beatriz Philomena Denoni 

Fontana 
São Simão 1.454,00 m²  R$ 80.000,00 

15 
Utilidade Pública - Villa 

Bergamo 
Vila Macarini  1.002,87 m²  R$ 150.000,00 

16  Distrito de Rio Maina 400,00 m²  R$ 150.000,00 

17 Schaukoski Linha Batista 5.623,28 m²  R$ 80.000,00 

18 Jardim Primavera Linha Batista 8.078,15 m²  R$ 120.000,00 

19 
Lote 06 – Desm Ind Realdo S 

Guglielmi 
Coloninha Zilli 2.192,00 m² R$ 250.000,00 

20 Lema Damiani Búrigo Cristo Redentor 5.417,00 m² R$ 500.000,00 

21 Lema Damiani Búrigo Cristo Redentor 1.728,35 m²  R$ 290.000,00 

3.1.1.  Os valores mínimos foram estabelecidos conforme Laudos de Avaliação elaborados pela Comissão 

de Avaliação do Município de Criciúma, designada pelo Decreto SG/nº 275/2017, constantes do Anexo 

VI, parte integrante do presente Edital.  

 

3.1.2. Faculta-se ao licitante ofertar valores para um ou mais lotes, sendo que as ofertas deverão ser feitas, 

individualizadamente, para cada lote (item 8.5), de modo a permitir sua comparação com as ofertas dos 

demais licitantes para os mesmos lotes (item 11.3).  

 

3.2. Da Forma de Pagamento (À vista ou a Prazo) 

 

3.2.1. Os licitantes poderão optar pelo pagamento do valor ofertado a vista, ou de forma parcelada, em 

até no máximo 18 (dezoito) vezes, sendo elas mensais, fixas, irreajustáveis e consecutivas, vencendo a 

primeira no dia 20 (vinte) do mês seguinte a assinatura do Termo de Promessa de Compra e Venda.  

 

4 - TIPO DE LICITAÇÃO  

 

4.1. A presente CONCORRÊNCIA é do tipo maior oferta. 

 

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1.  Poderão participar da presente Concorrência as pessoas jurídicas e/ou naturais, exceto os servidores 

públicos, em geral, e os leiloeiros e seus prepostos, conforme previsto, respectivamente, nos incisos II e IV 

do artigo 497 do Código Civil, que atenderem às exigências constantes deste Edital, comprovando o 

preenchimento dos requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 6.  

 

5.2. Não serão admitidas à Concorrência as pessoas jurídicas e/ou naturais suspensas do direito de licitar, 

no prazo e nas condições de impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou 

Indireta, inclusive Fundações, em ambos os casos, nos níveis federal, estadual, municipal, bem como as 

que estiverem em regime de recuperação judicial, extrajudicial, falência ou insolvência.  

 

5.3. Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 

seu quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município ou que o tenham 

sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data deste Edital, em consonância com o disposto 

no art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.  



 

 

5.4. Não será permitida a participação de servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou 

que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta Seleção. Será vedada 

também a participação de servidores que tenham ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da 

Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, devendo apresentar 

declaração de atendimento a tal requisito.  

 

6 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"  

 

6.1. Os interessados apresentarão, no ENVELOPE "A", os documentos especificados a seguir:  

 

6.1.1. Pessoa Jurídica  

 

a.  Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma 

eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de 

designação de seus administradores, caso designados em ato separado;  

b. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composição 

da diretoria em exercício; 

b.1. A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá 

mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto se 

assumir a forma de sociedade cooperativa;  

 

c. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato 

separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação 

no registro competente;  

 

d. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir;  

 

e. No caso de participação no certame por meio de mandatário, este deverá apresentar instrumento de 

mandato, público ou particular, com poderes expressos para participar do certame visando adquirir os 

lotes, em nome do licitante;  

 

f.  Declaração referente ao artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo ANEXO V;  

 

g. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil 

(CNPJ).  

 

6.1.2. Pessoa Física:  

 

a. Cópia da cédula de identidade (CI);  

 

b. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  

 

c. No caso de participação no certame por meio de mandatário, este deverá apresentar instrumento de 

mandato, público ou particular, com poderes expressos para participar do certame visando adquirir os 

lotes, em nome do licitante;  

 

7 - FORMULAÇÃO DA PROPOSTA - ENVELOPE "B"  

 

7.1.  A PROPOSTA (ENVELOPE "B") será apresentada, em 1 (uma) via, na forma estabelecida no subitem 

8.1, devendo ser assinada por seu(s) representante(s) legal(is). Na proposta de remuneração o licitante 

deverá ofertar o(s) valor(es) de aquisição, em moeda corrente do país, do(s) lote(s) que pretenda 

adquirir, observados os valores mínimos estipulados no item 3.1 deste Edital.  

 

7.2. Caso opte pelo pagamento parcelado, o licitante deverá especificar a quantidade de parcelas em 

que deseja efetuar o pagamento, observado o item 3.2.1.  

 

7.3. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 

data da realização da licitação.  

 

7.4. Na hipótese de o MUNICÍPIO não assinar o Termo com os licitantes vencedores, ou com outro, na 

ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, os licitantes ficarão liberados de quaisquer 

compromissos assumidos.  



 

 

8 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS  

 

8.1. No dia, hora e local indicados no subitem 1.1 deste instrumento, os documentos e as propostas 

exigidos no presente Edital serão apresentados em 2 (dois) envelopes indevassáveis e fechados, 

constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações:  

 

AO 

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ OU NOME E CPF DO LICITANTE, CONFORME O CASO  

 

ENVELOPE "A" (DOCUMENTAÇÃO)  

 

AO 

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021   

RAZÃO SOCIAL E CNPJ OU NOME E CPF DO LICITANTE, CONFORME O CASO  

 

ENVELOPE "B" (PROPOSTA) 

 
8.2. Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – deverão ser 
apresentados em original, cópia reprográfica autenticada por Tabelião, por servidor designado pela 
Administração, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 

 

8.3. A proposta exigida no ENVELOPE “B” será apresentada pelo licitante, digitada, sem rasuras ou 

entrelinhas, com os dados da pessoa jurídica ou pessoa física, rubricados e assinados pelo próprio ou 

seu(s) representante(s) legal(is).  

 

8.4. O licitante deverá apresentar, em sua proposta, o(s) valor(es) ofertado(s) para o(s) lote(s) de sua 

preferência, entre os indicados no item 2.1, observados os valores mínimos de cada um deles conforme 

estabelecido no item 3.1, conforme modelo de proposta (Anexo II). 

 

8.5. As ofertas serão apresentadas de forma individualizada (para cada lote pretendido), 

preferencialmente na mesma proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo o indicado por 

extenso, em caso de discrepância, cabendo à Comissão Permanente de Licitações as correções 

pertinentes.  

 

8.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de 

quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes indicados no item 8.1.  

 

8.7. Os licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. O MUNICÍPIO, 

em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos 

na Concorrência ou os seus resultados.  

 

9 - PRAZOS  

 

9.1.  Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente 

se iniciam e se vencem em dias de expediente.  

 

9.2.  Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital.  

 

9.3. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 

data da realização da licitação.  

 

10 - HABILITAÇÃO DOS LICITANTES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. A presente Concorrência será processada e julgada em sessão pública com a observância do 

seguinte procedimento:  

 

a. recebimento dos envelopes "A" e "B", no dia, hora e local indicados no Aviso de Concorrência, com a 

imediata abertura dos envelopes "A" - DOCUMENTAÇÃO.  

 



 

 

b.  Após a decisão relativa à habilitação e decorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, consoante previsto no artigo 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93, todos 

os habilitados serão convocados para prosseguimento da licitação, com abertura dos envelopes, 

contendo as propostas de preços. O prazo para recorrer e publicação de convocação para reinício da 

licitação serão dispensados, caso todos os licitantes renunciem ao direito de recorrer, hipótese em que a 

sessão prosseguirá com abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA DE PREÇOS;  

 

c. abertura dos envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, com julgamento e classificação das propostas;  

 

d. convocação para prosseguimento da sessão, quando será divulgado o nome do(s) licitante(s) que 

apresentar(am) a maior oferta por lote. O prazo para recorrer e publicação de convocação para reinício 

da licitação serão dispensados, caso todos os licitantes renunciem ao direito de recorrer, hipótese em que 

a sessão prosseguirá;  

 

10.2. A Comissão Permanente de Licitações poderá prorrogar o prazo para a apresentação dos 

envelopes, mediante publicação de Aviso ou Errata nos mesmos meios de comunicação utilizados para a 

publicação do Aviso. Neste caso, os direitos e deveres do MUNICÍPIO e dos licitantes, relativos a esta 

Concorrência, previamente sujeitos à data inicial, estarão automaticamente transferidos para a nova 

data fixada.  

 

10.3.  Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata, assinada pelos licitantes 

presentes e pela Comissão Permanente de Licitações.  

 

10.4. Os licitantes se farão representar nas sessões por apenas 1 (um) procurador ou pessoa 

expressamente credenciada com poderes para representá-la em todas as fases do procedimento 

licitatório.  

 

10.5. Todos os envelopes, bem como o seu conteúdo, após abertos, serão rubricados pelos licitantes 

presentes e pela Comissão Permanente de Licitações.  

 

10.6. É facultada à Comissão Permanente de Licitações a realização de diligências destinadas a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, em qualquer fase da Concorrência.  

 

10.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante 

que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar após o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal petição não terá efeito de 

recurso.  

 

10.8. Ultrapassada a fase da habilitação e abertas as propostas, a Comissão Permanente de Licitações 

não mais poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão 

de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.  

 

11 - CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E DE JULGAMENTO 

 

11.1. Será inabilitado o licitante que não apresentar quaisquer dos documentos relacionados neste Edital, 

especialmente os do item 6 e seus subitens ou, ainda, apresentá-los com vício, defeito ou fora do prazo 

de validade.  

 

11.2.  Será desclassificada a proposta do licitante:  

 

a) cujo valor total para a aquisição seja menor do que o definido no item 3.1 do Edital;  

e/ou  

b) apresentada em desacordo com os termos deste Edital, ou de modo que prejudique a análise 

comparativa na forma do contido no item 3.1.1;  

 

11.3. A proposta vencedora será aquela que possuir o “MAIOR VALOR OFERTADO”, à vista ou a prazo, 

independentemente do número de parcelas, observado o item 3.1.1, após a comparação com as demais 

propostas.  

 

11.4. Na hipótese de classificação de apenas uma proposta, a mesma será considerada vencedora 

desde que o valor total ofertado para a aquisição seja igual ou maior que o valor mínimo estabelecido no 

item 3.1 do edital.  

 



 

 

11.5. No caso de empate será declarado vencedor o licitante que venha a ser contemplado em sorteio 

público, conforme estabelecido no § 2º do artigo 45 da Lei N.º 8666/93.  

 

11.6. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas ou inabilitação, a COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras, 

corrigidas das causas que ensejaram as suas respectivas desclassificações inabilitações. 

 

12 - RECURSOS  

 
12.1. Os  recursos deverão ser propostos por escrito via protocolo geral do Município e dirigidos  ao Prefeito 
Municipal,  por intermédio do Presidente da  Comissão de  Licitações,  o  qual  poderá  reconsiderar  sua  
decisão,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis,  ou,  nesse mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  
informado  a  autoridade superior, devendo, neste caso,  a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis,  contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

 

12.2.  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES dará ciência dos recursos a todos os licitantes, para 

impugnações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

12.3. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação dos licitantes, ou contra o 

julgamento das propostas, terão efeito suspensivo.  

 

12.4. As decisões da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES tomadas nas sessões de julgamento serão 

diretamente comunicadas aos interessados, caso presentes. Na ausência dos interessados, as decisões 

serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma. As demais decisões da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma.  

 

12.5. Dos atos da Administração decorrentes desta Concorrência e da legislação aplicável cabem:  

 

I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 

casos de:  

 

a) Habilitação ou inabilitação dos licitantes.  

b) Julgamento das propostas. 

c) Anulação ou revogação da licitação.  

d) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.  

e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

 

II - Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto 

da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.  

 

III - Pedido de Reconsideração, de decisão do Sr. Prefeito Municipal, na hipótese do artigo 87, § 3º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.  

 

12.6. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a 

advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a 

decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.  

 

12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 

os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.  

 

13 - TERMO DE COMPRA E VENDA  

 

13.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo III, a minuta do Termo de Compra e Venda, cujas 

disposições disciplinarão as relações entre o Município de Criciúma e os licitantes vencedores.  

 

13.2. O MUNICÍPIO, através do Departamento de Patrimônio, convocará os licitantes vencedores, que 

optarem pelo pagamento à vista, para assinatura do Termo de Compra e Venda no prazo máximo de 15 

(quinze) dias a partir da autorização para lavratura do Termo pelo Exmo. Sr. Prefeito, uma vez concluído o 

certame em definitivo, condicionando-se a assinatura do Termo à comprovação do pagamento a que se 

refere o item 3.3.  

 

13.3. Caso o licitante deixe de assinar o Termo de Compra e Venda, por sua exclusiva culpa, será 

considerado arrependimento, acarretando multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da 

proposta apresentada, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao licitante faltoso, 



 

 

facultando-se ao Departamento de Patrimônio do Município de Criciúma convocar os licitantes 

remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, 

ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.  

 

13.4. A transcrição do termo de compra e venda, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, deve ser 

efetivada pelo COMPRADOR e apresentado no Departamento de Patrimônio em até 120 (cento e vinte) 

dias contados da assinatura do respectivo termo, sendo que o descumprimento deste prazo facultará ao 

MUNICIPIO a cobrança de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, atualizado 

desde a data de assinatura do termo.  

 

14 - TERMO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA  

 

14.1. Integra o presente Edital, sob a forma dos Anexos IV, a minuta do Termo de Promessa de Compra e 

Venda, cujas disposições disciplinarão as relações entre o Município de Criciúma e os licitantes 

vencedores.  

 

14.2. O MUNICÍPIO, através do Departamento de Patrimônio, convocará os licitantes vencedores, que 

optarem pelo pagamento parcelado, para assinatura do Termo de Promessa de Compra e Venda no 

prazo máximo de 15(quinze) dias a partir da autorização para lavratura do Termo pelo Exmo. Sr. Prefeito, 

uma vez concluído o certame em definitivo, condicionando-se a assinatura do Termo à comprovação do 

pagamento a que se refere o item 3.4.  

 

14.3. Em caso de atraso no pagamento das parcelas, o PROMITENTE COMPRADOR pagará, além do 

principal atualizado monetariamente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E), juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% sobre o valor da parcela se o atraso exceder 

a 30 (trinta) dias.  

 

14.4. A falta do pagamento de três prestações importará o vencimento antecipado da dívida e a 

imediata execução do contrato.  

 

14.5. Caso o licitante deixe de assinar o Termo de Promessa de Compra e Venda, por sua exclusiva culpa, 

será considerado arrependimento, acarretando multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

da proposta apresentada, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao licitante faltoso, 

facultando-se ao Departamento de Patrimônio convocar os licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.  

 

14.6. A transcrição do termo de promessa de compra e venda, junto ao Registro Geral de Imóveis 

competente, deve ser efetivada pelo PROMITENTE COMPRADOR e apresentado no Departamento de 

Patrimônio em até 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do respectivo termo, sendo que o 

descumprimento deste prazo facultará ao MUNICIPIO a cobrança de multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor do contrato, atualizado desde a data de assinatura do termo.  

 

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

15.1. A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo dentro do prazo estabelecido no subitem 13.2 e 14.2, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto no 

subitem 13.3 e 14.5, podendo ser aplicadas, justificadamente, ainda as seguintes penalidades:  

 

I - Advertência;  

II - Multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil,  

III - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;  

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior.  

 

15.1.1. As sanções previstas neste item podem cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão 

unilateral do contrato, facultada a defesa prévia do interessado.  



 

 

16 - FORO JUDICIAL  

 

16.1. O Foro Privativo da Vara de Feitos da Fazenda Pública desta Cidade é o foro judicial competente 

para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou demandas relativas a esta concorrência e à adjudicação 

dela decorrente.  

 

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

17.1. A ADJUDICATÁRIA é responsável por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, por qualquer 

dano causado a terceiros, bem como por indenização a estes em decorrência de atos de seus 

empregados, prepostos ou subordinados.  

 

17.2. Não caberão ao MUNICÍPIO quaisquer obrigações de riscos de responsabilidade civil e/ou de riscos 

diversos.  

 

17.3. A presente licitação poderá ser adiada, ou ainda, revogada por razões de interesse público, bem 

como anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação, pagamento 

ou indenização por estes motivos, de acordo com art. 49 da Lei 8666/93, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.  

 

17.4. Ficam reservados a Comissão Permanente de Licitações, o direito e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Edital, nas leis e nos regulamentos que, 

de qualquer forma, se relacionem com o objeto da licitação.  

 

17.5. São partes integrantes do presente edital:  

 

Anexo I - Certidões do Registro Geral de Imóveis e Croquis de localização dos Imóveis  

Anexo II - Modelo de Proposta-Detalhe  

Anexo III – Minuta de Termo de Compra e Venda  

Anexo IV – Minuta de Termo de Promessa de Compra e Venda  

Anexo V - Modelo de Declaração ref. ao artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93  

Anexo VI - Laudos de Avaliação  

 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

 

CLÉSIO SALVARO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                

 

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
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   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
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(MODELO) 
 

 

 

  PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL 

Local e Data 

 

AO 

MUNICIPIO DE CRICIÚMA 

Comissão Permanente de Licitações  

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021  

 

 

 

Prezados Senhores, 

O(s) abaixo assinado(s), cuja qualificação consta no final, interessado(s) na aquisição do(s) imóvel(eis) a seguir 

identificado(s), submete(m) à apreciação de V.Sas. a seguinte proposta:  

IMÓVEL PRETENDIDO 

Nº LOTE FORMA DE PAGAMENTO VALOR DA PROPOSTA VALOR POR EXTENSO 

 

(    ) À VISTA 

(    ) À PRAZO – NUMERO 

DE PARCELAS = _______. 
  

 
(    ) À VISTA 

(    ) À PRAZO – NUMERO 

DE PARCELAS = _______. 

  

 
(    ) À VISTA 

(    ) À PRAZO – NUMERO 

DE PARCELAS = _______. 

  

    

    

Local, _____ de ______________de 20____. 

NOME(s) DO(s) PROPONENTES (s):  

CPF/MF ou CNPJ/MF: 

 

Endereço para correspondência, e-mail e telefone(s) para contato: 

 

__________________________________________ 

Assinatura(s) do(s) proponente(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                

 

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
 
 
         

 

 

 

 
“MINUTA DE TERMO DE COMPRA E VENDA” 
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(EXCLUSIVO PARA VENDAS À VISTA) 

 

 

         

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 

CONTRATO Nº XXX/PMC/20XX 

INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO, DE ESCRITURA PÚBLICA, DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL À VISTA,  ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CRICIÚMA E A COMPRADOR(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CONFORME ESPECIFICA O EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 

155/PMC/2021, OBEDECENDO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato que entre si fazem, como Outorgante Vendedor 

o MUNICÍPIO DE CRICIÚMA com sede na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal Marcos 

Rovaris - Criciúma-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.916.818/0001-13, adiante designado 

simplesmente MUNICÍPIO, representado neste ato representado pelo  Senhor CLÉSIO SALVARO, Prefeito 

Municipal,  portador da Cédula de Identidade RG nº 1.740.946 expedida pelo SSP de SC e inscrito no CPF sob o nº 

530.959.019-68, e, de outro lado, como Outorgado Comprador)   XXXXXXXXXXXX, (nome, portador da 

carteira de identidade de nº XXXXXXXXX e do CPF de nº XXXXXXXXXXX OU CNPJ de n.º XXXXXXXX, 

residente e domiciliado ou com sede nesta cidade na XXXXXXXXXXXXX), adiante designado 

COMPRADORA, tendo em vista o decidido no processo administrativo n.º XXXXXXXXXXXXX, é assinado, 

perante as testemunhas abaixo mencionadas, o presente TERMO DE COMPRA E VENDA com as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO é senhor e legítimo possuidor do imóvel situado nesta cidade, 

localizado _________________________,  descrito e caracterizado na matrícula nº ___________ do 1º Ofício do 

Registro de Imóveis  - Criciúma-SC, alienando-o nos termos do Edital de Concorrência nº 155/PMC/2021, 

correspondente ao Lote ______, com área de _______m², no estado em que se encontra, e assumindo o 

COMPRADOR(A) qualquer ônus judicial e ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, obrigações de 

qualquer natureza incidentes sobre o imóvel, tais como, tributos de qualquer espécie, foro, tarifas e 

multas, renunciando, de forma irretratável, ao direito de posteriormente cobrar tais valores, a título de 

regresso do Município.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O(A) COMPRADOR(A) participou da licitação nº 155/PMC/2021, referente ao 

Processo Administrativo nº 606773, sob a modalidade de concorrência pública, do tipo maior oferta, e foi 

declarado vencedor, nos termos da decisão de homologação da licitação, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Criciúma (data, seção e página).  

 
CLAUSULA TERCEIRA  (Pagamento de Preço) - O MUNICIPIO, pelo presente, e na melhor forma de direito, 
tem justo e contratado vender, como efetivamente vendido tem ao(a) COMPRADOR(A), o imóvel 
anteriormente descrito e caracterizado na cláusula primeira, que lhe foi alienado através da 
CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021, correspondente ao   Lote nº ____, que declara livre e desembaraçado 
de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, arresto, sequestro, foro ou pensão, relativa ao imóvel 
objeto do presente instrumento, tal como o possui, no estado em que se encontra e vistoriado pelo(a) 
COMPRADOR(A), pelo preço certo e ajustado de R$___________ (____________________reais), recebido neste 

ato, através de boletos emitidos pelo setor de Arrecadação, aprovados pela Secretaria da Fazenda, com vencimento 

para o dia da emissão dos mesmos.  

 

CLÁUSULA QUARTA (Alienação - Imissão na posse) - O MUNICÍPIO neste ato transfere ao(a) 

COMPRADOR(A) todo o direito e ação que tem sobre o imóvel e o imite na sua posse, por força desta 

escritura e da cláusula constitui.  
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Parágrafo Único - A transcrição do termo de Compra e Venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente deve ser efetivado pelo(a) COMPRADOR(A) e apresentada no Departamento de Patrimônio 

do MUNICÍPIO em até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do presente, sendo que o 

descumprimento deste prazo facultará ao MUNICÍPIO a cobrança de multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da aquisição, atualizado desde a data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA QUINTO - A venda é feita ad corpus, caracterizando-se como meramente enunciativas as 

referências às dimensões do imóvel. As diferenças de medidas, áreas e confrontações que porventura 

venham a ser encontradas no imóvel não acarretarão nenhum ônus ou responsabilidade para o 

MUNICÍPIO, não ensejando devolução de parte do preço, nem tampouco a complementação da área 

descrita.  

 

CLÁUSULA SEXTA - O presente termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os 

contratantes, bem como os herdeiros e sucessores do comprador, respondendo todos pela evicção de 

direito, até o limite do valor pago ao MUNICÍPIO.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O(A) COMPRADOR(A) responsabilizar-se-á por todos os custos e providências relativas 

à averbação ou transcrição do título aquisitivo referente ao imóvel objeto do presente, bem como 

qualquer outro ato necessário à efetivação da presente alienação e a regularização do imóvel junto ao 

cartório competente, sem que isso acarrete ônus para o MUNICÍPIO.  

 
CLÁUSULA OITAVA - É competente o Foro Privativo da Vara de Feitos da Fazenda Pública desta Cidade, 
para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  

 

CLÁUSULA NONA - As obrigações ora assumidas reger-se-ão pelo Código de Administração Financeira e 

Contabilidade Pública do Município. A eficácia deste Termo fica condicionada à sua publicação, em 

extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma, no prazo de 20 (vinte) dias contados da 

assinatura.  
 
E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termo e condições deste instrumento, assinam o 
presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, juntamente com as 
testemunhas, de tudo ciente.                                          
           
                                                      Criciúma-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.  
 
 
                                                                
                                                                                                                                                                                        
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA                               COMPRADOR(A) 
MAURICIO BACIS GUGLIIELMI                                
Diretor de Logística               
Por Delegação do Prefeito 
Decreto SG/nº 127/21, de 28 de janeiro de 2021. 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 ______________________________                                                     _____________________________            
 Nome:                                                                                                Nome: 
 Nº. CPF.:                                                                          Nº. CPF.: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                
 

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
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(EXCLUSIVO PARA VENDAS A PRAZO) 

 
 

 
         

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 

CONTRATO Nº XXX/PMC/20XX 

INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA,  

ENTRE O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA E O(A) COMPRADOR(A) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA N° 155/PMC/2021, OBEDECENDO AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato que entre si fazem, como Outorgante PROMITENTE 

VENDEDOR o MUNICÍPIO DE CRICIÚMA com sede na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal 

Marcos Rovaris - Criciúma-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.916.818/0001-13, adiante designado 

simplesmente MUNICÍPIO, representado neste ato representado pelo  Senhor CLÉSIO SALVARO, Prefeito 

Municipal,  portador da Cédula de Identidade RG nº 1.740.946 expedida pelo SSP de SC e inscrito no CPF 

sob o nº 530.959.019-68, e, de outro lado, como Outorgado PROMITENTE COMPRADOR  XXXXXXXXXXXX, 

(nome, portador da carteira de identidade de nº XXXXXXXXX e do CPF de nº XXXXXXXXXXX OU CNPJ de 

n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado ou com sede nesta cidade na XXXXXXXXXXXXX), adiante designado 

COMPRADORA tendo em vista o decidido no processo administrativo n.º XXXXXXXXXXXXX, é assinado, 

perante as testemunhas abaixo mencionadas, o presente TERMO DE COMPRA E VENDA com as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO é senhor e legítimo possuidor do imóvel situado nesta cidade, 

localizado ___________________________, descrito e caracterizado na matrícula nº ___________ do 1º Ofício 

do Registro de Imóveis  - Criciúma-SC, prometendo aliená-lo nos termos do Edital de Concorrência nº 

155/PMC/2021, correspondente ao Lote _____, com área de _______m²,  no estado em que se encontra, e 

assumindo o(a) COMPRADOR(A) qualquer ônus judicial e ou extrajudicial, hipoteca legal ou 

convencional, obrigações de qualquer natureza incidentes sobre o imóvel, tais como, tributos de 

qualquer espécie, foro, tarifas e multas, renunciando, de forma irretratável, ao direito de posteriormente 

cobrar tais valores, a título de regresso do MUNICÍPIO.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O(A) COMPRADOR(A) participou da licitação nº 155/PMC/2021, referente ao 

Processo Administrativo nº 606773, sob a modalidade de concorrência pública, do tipo maior oferta, e foi 

declarado vencedor, nos termos da decisão de homologação da licitação, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Criciúma (data, seção e página).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O MUNICÍPIO pelo presente, e na melhor forma de direito promete vender ao 

COMPRADOR, e este promete comprar, o imóvel descrito na Cláusula Primeira pelo preço de R$ 

_____________ (____________________________reais).   

 
Parágrafo Primeiro - Pelo imóvel aludido no caput, o(a) COMPRADOR(A) pagará ao MUNICÍPIO o valor 
total ofertado em _____ (por extenso) parcelas mensais, iguais, fixas e irreajustáveis e consecutivas, no 
valor de R$__________________ (__________________________________________reais), vencendo a primeira no 
dia 20 (vinte) do mês seguinte a assinatura do presente Termo de Promessa de Compra e Venda, que 

serão recebidos através de boletos emitidos pelo setor de Arrecadação, aprovados pela Secretaria da Fazenda, com 

vencimento para o dia da emissão dos mesmos.  

 

Parágrafo Segundo - Em caso de atraso no pagamento das prestações, o(a) COMPRADOR(A) pagará, 

além do principal atualizado monetariamente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo – 

IPCA (IPCA/IBGE), juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% sobre o valor da parcela se o atraso 

exceder a 30 (trinta) dias.  
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Parágrafo Terceiro - A falta do pagamento de três prestações importará o vencimento antecipado da 

dívida e a imediata execução do contrato e da garantia prevista na Cláusula Quarta, pela via judicial 

competente, independente de prévia interpelação.  

 

Parágrafo Quarta - O recibo de pagamento da última prestação vencida não presume quitação da 

anterior. Havendo mais de uma parcela em atraso somente será permitida a purga da mora caso ocorra, 

simultaneamente, o pagamento de todos os encargos em atraso, salvo deliberação do Município.  

 

Parágrafo Quinto - O MUNICÍPIO compromete-se a firmar a escritura definitiva de compra e venda do 

imóvel objeto do presente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da quitação integral do 

preço do imóvel, cuja lavratura será feita no Departamento Patrimônio do Município.  

 

CLÁUSULA QUARTA – O(A) COMPRADOR(A) dá, em garantia das obrigações assumidas, em primeira, 

única e especial hipoteca, o imóvel ora adquirido, abrangidas todas as acessões, benfeitorias, 

melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas, vigendo pelo prazo necessário ao 

integral cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais vinculadas ao presente negócio.  

 

CLÁUSULA QUINTA - O MUNICÍPIO, neste ato, transfere ao(a) COMPRADOR(A) todo o direito e ação que 

tem sobre o imóvel e o imite na posse, por força deste Termo e da cláusula constitui.   

 

Parágrafo Primeiro - A transcrição deste Termo de promessa de compra e venda, junto ao Registro Geral 

de Imóveis competente, deve ser efetivada pelo(a) COMPRADOR(A) e apresentado no Departamento 

de Patrimônio do Município em até 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do presente, sendo 

que o descumprimento deste prazo facultará ao MUNICIPIO a cobrança de multa correspondente a 1% 

(um por cento) do valor do contrato, atualizado desde a data de assinatura do presente Termo.  

 

Parágrafo Segundo - A partir da imissão na posse do imóvel, correrão por conta exclusiva do(a) 

COMPRADOR(A), todos os impostos, taxas, contribuições fiscais de qualquer natureza e outras verbas de 

natureza não tributária incidentes sobre o IMÓVEL objeto deste contrato, ainda que lançados em nome 

do MUNICÍPIO ou de terceiros, assumindo o(a) COMPRADOR(A) a responsabilidade por eventuais débitos, 

de qualquer natureza, anteriores à assinatura deste Termo.  

 

Parágrafo Terceiro - Fica reservado ao MUNICÍPIO o direito de, a qualquer tempo, exigir comprovantes de 

pagamento dos referidos encargos fiscais e/ou tributários, ou quaisquer outras contribuições relativas ao 

imóvel dado em garantia.  

 

CLÁUSULA SEXTA - Considerar-se-á vencida e exigível a dívida ora confessada, com todos os seus 

acessórios, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, por quaisquer dos motivos 

previstos em lei ou nos seguintes casos:  

 

a) se o devedor hipotecário alienar ou prometer alienar, por qualquer título, o imóvel hipotecado; 

b) constituição de qualquer gravame ou garantia sobre o imóvel, sem o prévio e expresso consentimento, 

por escrito, do credor hipotecário;  

c) se o imóvel dado em garantia hipotecária vier a sofrer qualquer ato de constrição judicial ou 

decretada qualquer medida judicial ou administrativa que, de algum modo o afete no todo ou em parte;  

d) ação ou execução, contra o devedor hipotecário, que venha atingir ou deteriorar a garantia dada;  

e) na falta do pagamento de três prestações, na forma indicada na Cláusula Quarta, parágrafo quarto.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O devedor hipotecário fica obrigado a manter o imóvel hipotecado em perfeito 

estado de conservação, segurança e habitabilidade, bem como fazer às suas custas as obras e reparos 

necessários ou solicitados pelo credor hipotecário para preservação da garantia, vedado, entretanto, a 

realização de obras de demolição, alteração ou acréscimo, sem prévio e expresso consentimento do 

credor. Para a constatação do exato cumprimento desta cláusula, fica assegurado ao Município a 

faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel.  

 

CLÁUSULA OITAVA - O devedor hipotecário assume a obrigação de comunicar ao credor, eventuais 

impugnações feitas ao presente contrato, bem como quaisquer ocorrências que possam, direta ou 

indiretamente, afetar o imóvel dado em garantia, notadamente a mudança de sua numeração ou 

identificação, durante a vigência do presente instrumento.  

 

 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA NONA - Sob as penalidades legalmente aplicáveis, bem como sob pena de vencimento 

antecipado da dívida, o devedor hipotecário, em caso de locação do imóvel objeto da garantia ora 

constituída, se obriga a incluir em eventual contrato de locação que vier a celebrar, cláusula expressa em 

que o locatário tenha ciência inequívoca das condições do presente termo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - No caso de desapropriação do imóvel dado em garantia, o credor hipotecário 

receberá do poder expropriante a indenização correspondente, imputando-a na solução da dívida e 

liberando o saldo que sobejar, se houver, ao devedor. 

 

Parágrafo Único - Se a indenização de que trata o caput desta cláusula for inferior ao saldo da dívida, o 

devedor hipotecário suportará a diferença apurada, sob pena de cobrança judicial da importância 

remanescente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando 

as partes contratantes, bem como os herdeiros e sucessores do(a) COMPRADORA), respondendo todos 

pela evicção de direito, até o limite do valor pago ao Município.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O(A) COMPRADOR(A) responsabilizar-se-á por todos os custos e 

providências relativas à averbação ou transcrição do Termo referente ao imóvel objeto do presente, bem 

como qualquer outro ato necessário à efetivação da presente promessa de compra e venda e a 

regularização do imóvel junto ao cartório competente, sem que isso acarrete ônus para o MUNICÍPIO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A venda será feita ad corpus, caracterizando-se como meramente 

enunciativas as referências às dimensões do imóvel. As diferenças de medidas, áreas e confrontações 

que porventura venham a ser encontradas no imóvel não acarretarão nenhum ônus ou responsabilidade 

para o MUNICÍPIO, não ensejando devolução de parte do preço, nem tampouco a complementação de 

área.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - É competente o Foro Privativo da Vara de Feitos da Fazenda Pública desta 
Cidade, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As obrigações ora assumidas reger-se-ão pelo Código de Administração 

Financeira e Contabilidade Pública do Município. A eficácia deste Termo fica condicionada à sua 

publicação, em extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma, no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da assinatura.  
 
E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termo e condições deste instrumento, assinam o 
presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, juntamente com as 
testemunhas, de tudo ciente.                                          
           
                                                      Criciúma-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.  
 
 
                                                                
                                                                                                                                                                                        
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA                               COMPRADOR(A) 
MAURICIO BACIS GUGLIIELMI                                
Diretor de Logística               
Por Delegação do Prefeito 
Decreto SG/nº 127/21, de 28 de janeiro de 2021. 
 
Testemunhas: 
 
 ______________________________                                                     _____________________________            
 Nome:                                                                                                Nome: 
 Nº. CPF.:                                                                          Nº. CPF.: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                

 

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
         

 

 

 

 
“MODELO DE DECLARAÇÃO REF. AO ART. 9º, INCISO III, 

DA LEI Nº 8.666/93” 
 

(ANEXO V) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021 

 
 



 

 

 

(MODELO) 
 

 

 

DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 
 [denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021 

 

 

 

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou 

componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, 

ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação, nos termos 

do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais 

profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta 

do Município de Criciúma, nos últimos 12 (doze) meses. 

 

 

_________________, ___de ____________ de 20___.  

 

 

 

____________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope nº. 01, somente no caso de pessoa jurídica.  

 

 



 

 

 
                

 

 

   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
         

 

 

 

 
“LAUDOS DE AVALIAÇÃO” 

 

(ANEXO VI) 
 

 

 

EM MEIO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de CONCORRÊNCIA Nº 155/PMC/2021 

 
 
 


