
 

‘ 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022 

Processo Administrativo Nº. 635659 

Alienação de Bens Imóveis (terrenos) 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima 

epigrafado, é feita a seguinte retificação:  

Em todo o contexto do Edital acima especificado, incluindo os avisos de sua 

publicidade:   

Onde se lê: Alienação Ad Corpus de 12 (doze) bens imóveis (terrenos) de 

propriedade do Município de Criciúma....  

Leia-se: Alienação Ad Corpus de 13 (treze) bens imóveis (terrenos) de propriedade 

do Município de Criciúma.....  

Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e anexos. 

PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, aos 27 dias do mês de abril de 2022. 

KARINA TRES 

PRESIDENTE da CPL. 

(assinado no original) 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

                                                 DIRETORIA DE LOGISTICA 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO 
http://www.criciuma.sc.gov.br 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO   

CONCORRÊNCIA Nº. 073/PMC/2022 
Processo Administrativo Nº. 635659 

 

Alienação de Bens Imóveis (terrenos) 
 
 

OBJETO: Alienação Ad Corpus de 12 (doze) bens imóveis (terrenos) de 

propriedade do Município de Criciúma para empresas privadas, situados no 

Loteamento Industrial do Verdinho - LIV, vinculada à construção e operação 

de suas unidades produtivas no empreendimento, com vistas à geração de 

emprego e renda de forma direta e indireta, com benefícios para a 

comunidade em geral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Criciúma-SC, abril de 2022. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO 
http://www.criciuma.sc.gov.br 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº. 073/PMC/2022 
Processo Administrativo Nº. 635659 

 

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 deste Edital, e que se regerá pelas normas de caráter geral da Lei nº 8.666, de 

21.06.93,  suas alterações e legislação complementar, Lei Municipal Nº 8013, de 09 de dezembro de 2021 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 18 (quarta-feira) de maio de 2022, (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.  As interessadas 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 a COMPRADORA não poderá desistir da compra em virtude de 

alegações quanto ao estado do bem.  

 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO  

 
2.1. A presente licitação tem por objeto Alienação Ad Corpus de 12 (doze) bens imóveis (terrenos) de propriedade do 

Município de Criciúma para empresas privadas, situados no Loteamento Industrial do Verdinho - LIV, conforme termo 

de referência, vinculada à construção e operação de suas unidades produtivas no empreendimento, com vistas à 

geração de emprego e renda de forma direta e indireta, com benefícios para a comunidade em geral, 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 do Edital: 

 

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


 

‘ 

 

 

IMÓVEL MATRÍCULA CADASTRO LEI Nº M² LOTE/QUADRA LANCE INICIAL R$ 

1 142.184 1021971 8013/21 20.000,00 L  01 – Q  01 R$ 1.000.000,00 

2 142.185 1021972 8013/21 19.058,91 L 02 – Q 01 R$ 952.945,50 

3 142.186 1021973 8013/21 8.022,30 L  01 – Q  02 R$ 401.115,00 

4 142.187 1021974 8013/21 8.019,58 L  02 – Q  02 R$ 400.979,00 

5 142.188 1021975 8013/21 4.006,26 L  03 – Q  02 R$ 200.313,00 

6 142.192 1021979 8013/21 3.092,88 L  02 – Q  04 R$ 154.644,00 

7 142.193 1021980 8013/21 3.042,56 L  03 – Q  04 R$ 152.128,00 

8 142.197 1021984 8013/21 10.912,25 L  01 – Q  05 R$ 545.612,50 

9 142.198 1021985 8013/21 6.908,28 L  02 – Q  05 R$ 345.414,00 

10 142.199 1021986 8013/21 6.375,17 L  03 – Q  05 R$ 318.758,50 

11 142.201 1021988 8013/21 4.200,11 L  05 – Q  05 R$ 210.005,50 

12 142.203 1021990 8013/21 4.200,11 L  07 – Q  05 R$ 210.005,50 

13 142.204 1021993 8013/21 4.049,05 L  08 – Q  05 R$ 202.475,00 

 

 

2.2. A interessada, 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 - DESCRITIVO RESUMIDO DAS ÁREAS E SEUS VALORES MÍNIMOS DA PROPOSTA 

 

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

tabela abaixo:  

 

IMÓVEL MATRÍCULA CADASTRO LEI Nº M² LOTE/QUADRA LANCE INICIAL R$ 

1 142.184 1021971 8013/21 20.000,00 L  01 – Q  01 R$ 1.000.000,00 

2 142.185 1021972 8013/21 19.058,91 L 02 – Q 01 R$ 952.945,50 



 

‘ 

3 142.186 1021973 8013/21 8.022,30 L  01 – Q  02 R$ 401.115,00 

4 142.187 1021974 8013/21 8.019,58 L  02 – Q  02 R$ 400.979,00 

5 142.188 1021975 8013/21 4.006,26 L  03 – Q  02 R$ 200.313,00 

6 142.192 1021979 8013/21 3.092,88 L  02 – Q  04 R$ 154.644,00 

7 142.193 1021980 8013/21 3.042,56 L  03 – Q  04 R$ 152.128,00 

8 142.197 1021984 8013/21 10.912,25 L  01 – Q  05 R$ 545.612,50 

9 142.198 1021985 8013/21 6.908,28 L  02 – Q  05 R$ 345.414,00 

10 142.199 1021986 8013/21 6.375,17 L  03 – Q  05 R$ 318.758,50 

11 142.201 1021988 8013/21 4.200,11 L  05 – Q  05 R$ 210.005,50 

12 142.203 1021990 8013/21 4.200,11 L  07 – Q  05 R$ 210.005,50 

13 142.204 1021993 8013/21 4.049,05 L  08 – Q  05 R$ 202.475,00 

 

 

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 a licitante ofertar valores para um ou mais lotes, sendo que as ofertas deverão ser feitas, 

individualizadamente, para cada lote, de modo a permitir sua comparação com as ofertas dos demais 

licitantes para os mesmos lotes.  

 

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. As proponentes poderão representar nesta licitação e para todos os demais atos desta licitação, por 

procurador(es) com poderes específicos ou por seu(s) representante(s) legal(is). A Carta de 

Credenciamento e/ou Procuração deverá acompanhar os documentos constantes do ENVELOPE N.º I. 

Querendo, poderão exibir também, na Sessão Pública, a fim de facilitar os trabalhos da Comissão, sob 

pena de ficar impedida de manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.  

 

4.2. Não serão aceitos pela Comissão quaisquer substituições aos documentos exigidos sob o título de 

“protocolo”.  

 

4.3. Os documentos apresentados sob forma de cópia reprográfica deverão ser devidamente 

autenticados por Cartório ou órgão competente ou, por servidor designado pela Administração, ou ainda 

por publicação em órgão de imprensa oficial.  

 

4.4. Todos os documentos deverão ser redigidos em língua portuguesa. No caso de origem estrangeira 

deverá vir acompanhado de tradução juramentada.  

 

4.5. Não serão considerados quaisquer documentos e propostas entregues em local, horário e forma 

diversa daqueles expressamente previstos no presente Edital, bem como encaminhados por Fac-Símile e 

Internet.  

 

4.6. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 



 

‘ 

4.7. Será permitida a participação de pessoa física ou jurídica no Loteamento Industrial do Verdinho -LIV 

na modalidade de “contrato de construção ajustada”, nos termos do art. 54-A, da lei n° 8.245, de 18 de 

outubro de 1991. 

 

4.7.1. O “contrato de construção ajustada”, ou “locação sob medida”, constitui-se em uma alternativa à 

disposição das empresas e consiste, basicamente, na utilização de imóvel com intuito de realizar 

construção ou reforma substancial, a cargo do locador, para o atendimento das necessidades 

específicas da empresa locatária. 

 

4.7.2. A opção pela modalidade de contratação descrita no item 4.7.  obrigará o adquirente e o 

locatário à observância de todas as disposições da lei Nº 8.013, de 09 de dezembro de 2021, anexo VII 

deste Edital. 

 

5 - DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 

5.1. A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelopes distintos, fechados, lacrados 

e identificados como segue: 

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

NOME E/OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022  

OBJETO: Alienação Ad Corpus de 12 (doze) bens imóveis (terrenos) de propriedade do Município de 

Criciúma situados no Loteamento Industrial do Verdinho. 

 

 

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 

NOME E/OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022  

OBJETO: Alienação Ad Corpus de 12 (doze) bens imóveis (terrenos) de propriedade do Município de 

Criciúma situados no Loteamento Industrial do Verdinho. 

 

5.1.1. O conteúdo dos envelopes deverá ser apresentado em uma (01) via, com todas as folhas legíveis e 

numeradas sequencialmente, carimbadas (quando se tratar de pessoa jurídica) e rubricadas, não sendo 

permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente assinados 

 

5.2. ENVELOPE Nº 1 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

 

5.2.1. No envelope Nº 1 “Documentação”, indevassável, fechado ou lacrado, deverão ser apresentados 

os seguintes documentos em original, cópia reprográfica autenticada por Tabelião, por servidor 

designado pela Administração, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente 

legíveis). 

 

a) Sendo PESSOA JURIDICA serão apresentados os seguintes documentos: 

 

a.1. Indicação da Licitante, endereço completo e CNPJ/MF;  

 

a.2. Registro Comercial no caso de Empresa Individual; ou 

 

a.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedade 

Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de Eleição de seus 

Administradores; ou 

 

a.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; ou 

 

a.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

 

a.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente; 

 



 

‘ 

a.7. Prova de Regularidade de Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e com a Seguridade Social – 

CERTIDÃO CONJUNTA PGFN e RFB, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional; 

 

a.8. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa 

Econômica Federal;  

 

a.9. Declaração ref. ao artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo Anexo IV do Edital;  

 

a.10. Apresentar “contrato de construção ajustada”, ou “locação sob medida”, de acordo com o item 

4.7., se for o caso. 

 

 

b) Sendo PESSOA FISICA, esta apresentará os seguintes documentos: 

 

b.1. Cópia da cédula de identidade (CI);  

 

b.2. b. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

 

b.3. Cópia do registro de casamento ou divórcio, se for o caso; 

 

b.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativos ao domicílio do proponente; 

 

b.5. Prova de Regularidade de Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e com a Seguridade Social – 

CERTIDÃO CONJUNTA PGFN e RFB, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional; 

 

b.6. Comprovante de endereço; 

 

b.7. Apresentar “contrato de construção ajustada”, ou “locação sob medida”, de acordo com o item 4.7., 

se for o caso. 

 

5.3. ENVELOPE Nº 2 – “PROPOSTA” 

 

5.3.1. Os proponentes deverão apresentar a proposta de preço, em uma via, conforme modelo do Anexo 

II, contendo a identificação da(s) área(s)/lote(s) de interesse, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, 

datada e assinada pelo licitante, se pessoa física ou por seu representante legal se pessoa jurídica e com 

o nome por extenso e sua qualificação, observados os valores mínimos de cada um deles conforme 

estabelecido neste Edital  

 

5.3.2. 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.  

 

5.3.3. As proponentes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados 

da data da realização da licitação.  

 

5.3.4. Na hipótese de o Município não assinar o Termo com as proponentes vencedoras, ou com outro, na 

ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer 

compromissos assumidos.  

 

5.3.5. Os preços deverão ser cotados obrigatoriamente em Reais (R$), com fixação do prazo de Validade 

da Proposta. 

 

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

quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes.  

 

5.3.7. As proponentes 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.  

 

 



 

‘ 

 

 

 

 

 

5.4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMA DE PAGAMENTO E FORMALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA  

 

5.4.1. A Comissão de Licitações considerará que a proposta apresentada foi elaborada com perfeito 

conhecimento das determinações e informações deste Edital.  

 

5.4.2. Somente serão aceitas as propostas que abranjam a totalidade das exigências elaboradas em 

conformidade com o Edital. 

 

5.4.3. O preço deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, obrigatoriamente em Reais (R$), no 

total da proposta, sendo que o pagamento poderá ser efetuado:  

 

5.4.3.1. O pagamento do valor ofertado deverá ser efetuado da seguinte forma: 30% sobre o valor 

ofertado como entrada, a ser pago até o dia fixado para a assinatura do contrato, sendo que o restante 

poderá ser dividido em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira 

parcela após o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato,  atualizadas 

monetariamente de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE 

ou índice que venha a substituí-lo. 

 

5.4.3.2. As empresas participantes poderão, caso seja de seu interesse, efetuar a quitação antecipada de 

suas obrigações financeiras, inclusive com vistas à obtenção de financiamento para suas construções e 

implantação, sendo que nesse caso o Poder Público Municipal fornecerá a quitação comprovada dos 

imóveis. 

 

5.4.4. A convocação para assinatura do contrato será realizada pela Secretaria da Fazenda através da 

Diretoria de Patrimônio após a publicação do resultado do julgamento da licitação do referido certame 

no Diário Oficial Eletrônico do Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

5.4.5. As empresas adquirentes de lotes deverão manter em dia suas obrigações financeiras, assumidas ao 

firmar contrato com o Poder Público Municipal, sendo tolerável um atraso, máximo, de 30 (trinta) dias no 

pagamento das parcelas, após o qual a empresa será notificada para realizar a atualização dos 

pagamentos em 07 (sete) dias úteis contados do recebimento da notificação, sendo que, após esse 

prazo, em não havendo o recolhimento da importância devida aos cofres municipais, o Poder Público 

Municipal rescindirá o contrato observando os prazos e atos necessários nos termos da Lei Federal de 

Licitações e Contratos. 

5.4.6. Em caso de rescisão contratual, a restituição das parcelas pagas obedecerá a forma contratada 

do financiamento, sem juros e sem correção monetária, esses programados para o ano fiscal seguinte da 

conclusão do processo de rescisão contratual, sendo retido a título de arras 30% do valor pago, bem 

como, não havendo direito de retenção do comprador e não havendo direito à indenização sobre 

eventuais acessões ou benfeitorias realizadas, independente da natureza.  

 

5.4.7. Ocorrida a rescisão contratual na forma do subitem acima, o Município de Criciúma, antes da 

devolução do valor devido, promoverá a retenção dos valores devidos a título de tributos municipais e 

débitos administrativos devidos pelo comprador até a data da efetiva reversão do imóvel ao patrimônio 

do Município de Criciúma.  

 

5.4.8. Se o recolhimento do preço pelo vencedor não for feito no prazo estabelecido a Secretaria da 

Fazenda convocará o segundo colocado, de acordo com a classificação, e assim sucessivamente.  

 

5.4.9. Para a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, o licitante vencedor deverá 

efetuar o recolhimento do preço ofertado, conforme estabelecido neste Edital e apresentar a 

comprovação do mesmo junto a tesouraria da Secretaria da Fazenda. 

 

5.4.10. As empresas adquirentes deverão efetuar os registros das transferências dos bens imóveis no órgão 

competente no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a quitação integral dos valores, sob pena de 

multa diária de 0,001% sobre o valor do imóvel.  

 



 

‘ 

5.4.10.1. Todas as despesas relacionadas à transferência da propriedade ficarão sob responsabilidade da 

empresa adquirente.  

 

 

 

 

 

6 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

6.1. Os ENVELOPES Nºs. 1 e 2 contendo os comprovantes de habilitação e proposta, respectivamente, 

deverão ser entregues até a data e horário devidamente estabelecidas no preâmbulo do Edital.  

 

6.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou seus 

representantes que comparecerem, e demais pessoas que quiserem assistir o ato, a Comissão de 

Licitações, iniciará os trabalhos, examinando o ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO os quais 

serão rubricados pelos seus proponentes e representantes presentes. 

 

6.2. HABILITAÇÃO  

 

6.2.1. A Comissão de Licitações julgará na primeira fase a habilitação, comunicando o seu resultado às 

licitantes na mesma sessão pública designada para tal fim, ou por publicações obrigatórias.  

 

6.2.2. Serão habilitadas as proponentes que tenham atendido às Condições de Participação e requisitos 

do presente Edital.  

 

6.2.3. Para tal, a Comissão de Licitações, a qualquer tempo, poderá solicitar esclarecimentos ou 

comprovação do teor dos documentos apresentados  

 

6.2.4. Serão inabilitadas as proponentes que  

a) Não comprovarem possuir as condições necessárias para habilitação e demais condições do Edital.  

b) Apresentarem o Envelope Nº 1 – Habilitação com qualquer referência ao conteúdo do Envelope Nº 2 – 

Proposta.  

 

6.2.5. Os envelopes Nº 2 – Proposta das PROPONENTES inabilitadas, deverão ser retirados pelas mesmas no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de abertura dos Envelopes Nº 2 – Proposta 

das PROPONENTES habilitadas. As propostas não retiradas neste período serão fragmentadas. 

 

6.3. SELEÇÃO DA PROPOSTA  

 

6.3.1. Em data e horário indicados pela Comissão de Licitações, em sessão pública na presença dos 

representantes das PROPONENTES habilitadas que comparecerem, serão apresentados os Envelopes Nº 2 

– “Proposta” devidamente lacrados como estavam no encerramento na sessão de Habilitação, cujo 

conteúdo deverá ser rubricado pelos Membros da Comissão de Licitações e das proponentes presentes. 

Também nesse mesmo ato, será realizado o exame das propostas.  

 

6.3.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que 

impossibilitem seu entendimento, que não estejam em conformidade com o critério de aceitabilidade de 

preços e ou não atendam às exigências deste Edital.  

 

6.3.3. Será lavrada ata circunstanciada às ocorrências da sessão, a ser devidamente assinada pelos 

representantes das proponentes presentes, da Comissão de Licitações e demais interessados. 

 

6.3.4. Será publicado Aviso no Diário Oficial Eletrônico do Município com o nome da proponente que tiver 

sua proposta selecionada.  

 
7 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 

7.1. Será considerada vencedora da presente licitação, a proposta de MAIOR OFERTA, para cada item, 

superior ao da avaliação mínima realizada pelo Município de Criciúma, independentemente do número 

de parcelas.   

 

7.2. Não serão consideradas propostas alternativas, ou opcionais.  

 



 

‘ 

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às condições estabelecidas no presente 

Edital. 

 

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

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

 

7.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas ou inabilitação, a Comissão Permanente de 

Licitações poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras, corrigidas 

das causas que ensejaram as suas respectivas desclassificações inabilitações. 

 

8 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

8.1.1. 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, até no máximo 03 (três) dias úteis anteriores do fixado para entrega das propostas. 

 

8.1.2. A Comissão de Licitações responderá os esclarecimentos formulados através de publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Município, apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta, 

antes da data marcada para a entrega dos envelopes, sem identificar, quem formulou a consulta. 

 

8.1.3. A cada resposta da Comissão será atribuído um número sequencial, a partir do número 01 (um), e, 

se ensejar alguma modificação quanto aos critérios de habilitação ou formulação das propostas, será 

obedecido o disposto no artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 

8.1.4. As questões poderão ser formuladas até no máximo 05 (cinco) dias úteis anteriores ao fixado para 

entrega das propostas, e, se pertinentes, serão respondidas até 03 (três) dias da mesma data, observado 

o disposto no art. 110 - § único da Lei 8.666/93 e ulteriores alterações.  

 

8.2.  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS 

 

8.2.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos do presente Edital por 

irregularidade, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização do 

Edital. 

 

8.2.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para esclarecimento/impugnação é de até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto 

vício não suspenderá o curso do certame. 

 

8.2.1.2. O esclarecimento ou impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

8.2.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, se necessário. 

 

8.2.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões da Comissão poderá fazê-lo, 

manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo 

de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões 

de recurso deverão ser enviados aos cuidados do Presidente da Comissão. 

 

8.2.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão, bem como a não entrega das razões de 

recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

 

8.2.2.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 

 

8.2.2.3. Não serão reconhecidas as esclarecimento/impugnação e recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela licitante. 



 

‘ 

 

8.2.3. Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação e esclarecimento do Edital, deverão 

ser dirigidos ao Presidente da Comissão do Município de Criciúma, em dias úteis, através do protocolo geral 

ou através do E-mail: juridico.licitacao@criciuma.sc.gov.br, no horário de expediente, das 08:00 às 17:00 horas, 

a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 

 

8.2.3.1. No caso de encaminhamento de esclarecimentos, impugnação do Edital, recurso e contrarrazões de 

recurso através do e-mail, deve ser respeitado as seguintes formalidades, sob pena de não conhecimento: 

 

8.2.3.1.1. Deverá, obrigatoriamente, estar assinado em formato eletrônico e anexado com documento de 

identificação autenticado digitalmente, sendo vedado a ausência de assinatura ou cópia digitalizada de 

documentos.  

 

8.2.3.1.1.1. No caso de licitante, o esclarecimento/impugnação deve estar devidamente anexado com 

contrato social autenticado digitalmente a fim de comprovar a intenção de participação no certame pelo 

impugnante.  

 

8.2.3.1.1.2. Caso o representante responsável pelo esclarecimento/impugnação não seja sócio, deverá 

anexar procuração com poderes para tanto, devidamente autenticado digitalmente. 

 

8.2.3.1.1.3. No recurso e contrarrazões de recurso o representante responsável que não seja sócio, deverá 

anexar procuração com poderes para tanto, devidamente autenticado digitalmente. 

 

8.2.3.1.2. Os esclarecimentos, impugnação do Edital, recurso e contrarrazões de recurso encaminhados de 

forma eletrônica após as 17:00 horas serão considerados a partir do dia útil subsequente, podendo incidir, 

inclusive, em intempestividade. 

 

OBS.: as solicitações que não tiverem de acordo com o exigido no item 8.2. do edital, NÃO SERÃO 

CONHECIDAS.   

 

9 - DAS EMPRESAS PARTICIPANTES  

 

9.1. A participação de empresas no Loteamento Industrial do Verdinho – LIV implica na adesão a um 

empreendimento integrado, com vistas à geração de emprego e renda e, consequentemente, acarreta 

aos licitantes vencedores a obrigações de construção e implantar a operação de suas unidades 

produtivas naquele local, de acordo com o seguinte cronograma:  

 

I – Apresentar, no prazo previsto em contrato, de no máximo 90 (noventa) dias, projeto de construção de 

sua unidade produtiva para aprovação do órgão competente do Município de Criciúma;  

II - Construir, implantar e fazer funcionar rigorosamente dentro do prazo contratual a atividade 

comprometida no Contrato de Promessa de Compra e Venda, não podendo esse prazo exceder a 24 

(vinte e quatro) meses contados da data da aprovação do projeto de construção apresentado à 

Prefeitura Municipal;  

III - Observar um prazo de permanência do local e na atividade comprometida de no mínimo 02 (dois) 

anos contados da declaração de entrada em funcionamento da unidade produtiva da empresa, 

comprovada mediante prova idônea;  

IV - Observar rigorosamente toda legislação, regulamentos e posturas municipais aplicáveis ao 

empreendimento;  

V – Cumprir rigorosamente, de imediato, todas as obrigações financeiras assumidas contratualmente;  

VI – Atender a todas as solicitações de atualização de informações que lhes sejam apresentadas pela 

Secretaria da Fazenda, através da Diretoria de Patrimônio.  

 

9.1.1. Os prazos definidos neste item poderão sofrer alteração mediante solicitação da empresa, 

devidamente justificada e comprovada, encaminhada à Prefeitura Municipal em tempo hábil, para 

análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE que poderá ou não acolher o 

pleito.  

 

9.2. Na ocorrência de inadimplência caracterizada da empresa adquirente em relação a quaisquer das 

disposições desta lei, o Poder Público Municipal poderá, esgotadas as possibilidades de rescisão 

amigável, efetuar a retomada de ofício dos imóveis, através da publicação do ato de retomada no 

Diário Oficial Eletrônico do Município, com devolução do valor pago corrigido monetariamente, 

respeitando a ordem cronológica de pagamento da Secretaria da Fazenda, na mesma proporção, 

forma e prazos dos pagamentos realizados pela empresa adquirente promovendo a seguir a 

reintegração dos imóveis e sua relicitação imediata, na forma prevista.  



 

‘ 

 

9.2.1. Caso existam benfeitoras não removíveis já executadas no imóvel, essas serão incorporadas ao 

patrimônio público municipal sem ônus para a municipalidade. 

 

 

 

10 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

10.1. A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 

descumprimento total das obrigações assumidas, 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.  

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

unilateral do contrato, facultada a defesa prévia do interessado.  

10.2. multa de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, nos casos de desistência.  

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE terá a atribuição de verificar, atestar 

e certificar, mediante solicitação de empresa requerente, o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais assumidas perante o Poder Público Municipal, emitindo Certidão para fins de liberação da 

empresa adquirente dos referidos compromissos.  

 

11.2. Toda documentação fornecida pelo Município de Criciúma, somente poderá ser utilizada para 

elaboração de propostas, sendo vedada a sua reprodução, divulgação e/ou utilização, total ou parcial, 

para quaisquer outros fins que não os expressos nesta licitação, sob pena de responsabilidade pelo uso 

indevido desses documentos.  

 

11.3. O Município de Criciúma poderá anular ou revogar, total ou parcialmente, esta licitação, nas 

hipóteses legais, sem que caiba aos concorrentes direito a indenização ou compensação de qualquer 

natureza.  

 

11.4. As proponentes se obrigam a comunicar o Município de Criciúma, a qualquer tempo, antes da 

contratação, qualquer fato ou circunstância superveniente que altere as condições de habilitação, 

imediatamente após sua ocorrência.  

 

11.5. O instrumento de Contrato de Promessa de Compra e Venda é o constante do Anexo III, sendo que 

a lavratura da escritura definitiva da área somente será outorgada após a integralização do preço total 

avençado, mediante quitação de todas as parcelas conforme proposta.  

 

11.6. A partir da data da assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, correrão por conta do 

licitante vencedor todas as despesas decorrentes da presente licitação: tabelionato, registro, tributos de 

quaisquer espécies (imposto, taxa, contribuição de melhoria, etc.), enfim, todas e demais despesas que 

incidam ou venham a incidir sobre o imóvel.  

 

11.6.1. O Município  de Criciúma por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da Diretoria de 

Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, será responsável em fornecer toda a 

documentação necessária para efetivação do ato, devendo o adquirente encaminhar a esse 

Departamento, a quitação no valor total do imóvel alienado, bem como cópia do contrato.  

 

11.6.2. A quitação do imóvel alienado será fornecida pela Secretaria da Fazenda, Divisão de Cobrança.  

 



 

‘ 

11.7. O Município  de Criciúma, não assume qualquer responsabilidade pela topografia, vizinhança, 

possibilidade de aproveitamento, ações de autoridades públicas, dentre outras, relativas à área/lote 

adquirida.  

 

11.8. Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, aglutinação ou averbação de 

construção ou cláusula específica, todas as despesas decorrentes de sua regularização junto ao Cartório 

e Tabelionato correrão por conta do adquirente. 

 

11.9. Existindo pendência judicial ou administrativa sobre o imóvel, o adquirente se declara informado da 

demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes e exonerando o Município  de 

Criciúma de prestar garantia pela evicção ou pagamento de outros ônus. 

 

12 - FORO JUDICIAL  

 

12.1. 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.  

 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1. 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.  

 

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

diversos.  

 

13.3. 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.  

 

13.4. 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.  

 

13.5. São partes integrantes do presente edital:  

 

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

Anexo II – Termo de Referência  

Anexo III - Modelo de Proposta  

Anexo IV – Minuta de Termo de Compromisso 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  

Anexo VII – Lei Nº 8.013. de 09 de dezembro de 2021.  
 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS-CRICIÚMA-SC, 12 de abril de 2022. 

 

 

CLÉSIO SALVARO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA 
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   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
         

 

 

 

 
“CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS E CROQUIS DE 

LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS” 
 

(ANEXO I) 
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   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
         

 

 

 

 
“MODELO DE PROPOSTA” 

 

(ANEXO II) 
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Edital de CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022 

 
 
 

 

 

 

PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL 

 

NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

Local e Data 

 

AO 

MUNICIPIO DE CRICIÚMA 

Comissão Permanente de Licitações  

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022  

 

 

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 

 
30% de entrada + Nº de 

parcelas = ___ (______). 

 

  

 
30% de entrada + Nº de 

parcelas = ___ (______). 

 

  

 
30% de entrada + Nº de 

parcelas = ___ (______). 
 

  

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Telefone: 

E-mail: 

DECLARO, ao assinar esta proposta em 1 (uma) via, que conheço e estou de pleno acordo com as 

normas do Edital acima referido e que aceito o imóvel no estado físico e de regularização em que se 

encontra. 

Local, _____ de ______________de 20____. 

 

_________________________________________________ 

Nome por extenso Assinatura(s) do(s) proponente(s) 
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   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
 
 
         

 

 

 

 
“MINUTA DE TERMO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA” 
 

(ANEXO III) 
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Edital de CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022 

 
 

 

 

 
         

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° 073/PMC/2022, LEI Nº 8.013/2021,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 PROMISSÁRIO-COMPRADOR XXXXXXXXXXXX, 

(nome, portador da carteira de identidade de nº XXXXXXXXX e do CPF de nº OU CNPJ de n.º XXXXXXXX, 

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

PROMISSÁRIA-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 no Loteamento Industrial Verdinho - LIV, 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 073/PMC/2022, 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 073/PMC/2022, referente ao 

Processo Administrativo nº 635659, sob a modalidade de concorrência pública, do tipo maior oferta, e foi 

declarada vencedora, nos termos da decisão de homologação da licitação, datada de XX/XX/20XX, que 

passa a integrar este contrato independentemente de transcrição, juntamente com a proposta do(a) 

COMPRADOR(A). 

 

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

COMPRADOR(A), e esta 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, 30% sobre 

o valor do contrato como entrada, a ser pago na data da assinatura, sendo que o restante será pago 

_____ (_____) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela após o prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do presente Termo de Promessa de Compra e 

Venda, que serão recebidos através de boletos emitidos pelo setor de Arrecadação, aprovados pela 

 

 

                       

 

  

A

D

O

 

D

E

 

S

A

N

T

A

 

C

A

T

A

R

I

N

A

  

  MUNICÍPIO 

DE CRICIÚMA 

 

 

 

 



 

‘ 

Secretaria da Fazenda,  atualizadas monetariamente de acordo com a variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC/IBGE ou índice que venha a substituí-lo. 
 

Parágrafo Segundo – O(A) COMPRADOR(A) poderá, caso seja de seu interesse, efetuar a quitação 

antecipada de suas obrigações financeiras, inclusive com vistas à obtenção de financiamento para suas 

construções e implantação, sendo que nesse caso o MUNICÍPIO fornecerá a quitação comprovada dos 

imóveis. 

 

Parágrafo Terceiro – O(A) COMPRADOR(A) do(s) lote(s) deverá manter em dia suas obrigações 

financeiras, assumidas ao firmar contrato com o MUNICÍPIO, sendo tolerável um atraso, máximo, de 30 

(trinta) dias no pagamento das parcelas, após o qual o(a) COMPRADOR(A) será notificado(a) para 

realizar a atualização dos pagamentos em 07 (sete) dias úteis contados do recebimento da notificação, 

sendo que, após esse prazo, em não havendo o recolhimento da importância devida aos cofres 

municipais, o MUNICÍPIO rescindirá o contrato observando os prazos e atos necessários nos termos da Lei 

Federal de Licitações e Contratos. 

Parágrafo Quarto - Em caso de rescisão contratual, a restituição das parcelas pagas obedecerá a forma 

contratada do financiamento, sem juros e sem correção monetária, esses programados para o ano fiscal 

seguinte da conclusão do processo de rescisão contratual, sendo retido a título de arras 30% do valor 

pago, bem como, não havendo direito de retenção do(a) COMPRADOR(A) e não havendo direito à 

indenização sobre eventuais acessões ou benfeitorias realizadas, independente da natureza.  

 

Parágrafo Quinto - Ocorrida a rescisão contratual na forma do parágrafo acima, o MUNICÍPIO, antes da 

devolução do valor devido, promoverá a retenção dos valores devidos a título de tributos municipais e 

débitos administrativos devidos pelo comprador até a data da efetiva reversão do imóvel ao patrimônio 

do MUNICÍPIO.  

 

Parágrafo Sexto - 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.  

 

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 - O(A) COMPRADOR(A) deverá efetuar os registros das transferências dos bens imóveis 

adquiridos no órgão competente no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a quitação integral dos 

valores, sob pena de multa diária de 0,001% sobre o valor do imóvel.  

Todas as despesas relacionadas à transferência da propriedade ficarão sob responsabilidade do(a) O(A) 

COMPRADOR(A).  

 

Parágrafo Segundo - A partir da emissão 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. 

 

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 – As obrigações da(o) CONTRATADA(O) são as estabelecidas não no Termo 
de Referência, na Lei 8.013, de 09 de dezembro de 2021, além das estabelecidas neste termo contratual, 
que os integram como Anexos II e VII respectivamente, do Edital de Concorrência Nº 073/PMC/2022.  
 
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.  
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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 IV) 
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Edital de CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022 

 
 
 

(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 073/PMC/2022 

 

 

 

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. 1, somente no caso de pessoa jurídica.  
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   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
         

 

 

 

 
“LAUDOS DE AVALIAÇÃO” 

 

(ANEXO V) 
 

 

 

EM MEIO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022 
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   ESTADO DE SANTA CATARINA  

                            MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

 

 
 

 
    
         

 

 

 

 
“LEI Nº 8.013, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021” 

 

(ANEXO VI) 
 

 

 

EM MEIO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de CONCORRÊNCIA Nº 073/PMC/2022 

 
 
 


