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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO/MG 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

 
 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Perdigão-MG 
instituída pela portaria nº. 004/2020, de 07 de janeiro de 2020, torna público que se 
reunirá no dia 11/03/2020, às 08h:30min., na sede da Prefeitura Municipal de 
Perdigão, situada na Avenida Santa Rita, nº 150, Centro, em Perdigão, Estado de 
Minas Gerais, CEP 35.545-000, para dar início aos procedimentos relativos à presente 
Licitação, observadas as seguintes condições: 
 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A Licitação, na espécie, tem por objeto a alienação de bens imóveis 
especificados no Anexo II que passa a fazer parte integrante do presente Edital. 
 

2 - DA VINCULAÇÃO LEGAL 

 
2.1 - A licitação de que aqui se trata é regida pelas disposições constantes do presente 
Edital, e no que este for omisso, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - D.O.U. de 
22 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram introduzidas posteriormente, Lei 
Municipal 1.718/2019, que autoriza a alienação e demais normas aplicáveis à espécie. 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas físicas e jurídicas que 
atenderem às condições deste EDITAL e apresentarem os documentos nele exigidos. 
 
3.2 - Os interessados deverão prestar caução, nos termos do artigo 18 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor mínimo constante 
no Anexo II deste Edital. 
 
3.3 - Os proponentes poderão ser representados durante o certame por procurador 
legalmente habilitado, desde que seja entregue à Comissão de Licitação, no início da 
referida sessão, o instrumento de procuração com a firma do outorgante reconhecida 
(Anexo III). 
 

3.3.1 - Falha, irregularidade ou falta da documentação do representante não 
impedirá sua presença na licitação, no entanto, esse representante não poderá se 
manifestar ou praticar quaisquer atos durante a referida sessão. 
 

3.3.2 - Somente os representantes identificados na forma do item 3.3 presentes 
na sala de reunião, poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas 
presentes, à exceção dos membros da Comissão, não poderão se manifestar. 
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3.4 - Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de um 
licitante. 
 
3.5 - Para participar do presente certame, os interessados deverão apresentar o 
documento (ou cópia, devidamente autenticada) pertinente, a saber: 
 

 3.5.1 – Da Pessoa Física: 
 
a) comprovante de recolhimento da garantia da proposta, na forma estabelecida no 
item 3.2 deste Edital;  
b) cópia da Cédula de Identidade;  
c) se casada, separada judicialmente ou divorciada, cópia autenticada da certidão de 
casamento, expedida com data não superior a 2 (dois) meses anteriores à data da 
abertura do certame, e do pacto antenupcial, se houver;  
d) cópia autenticada do cartão do cadastro de Pessoa Física (CPF);  
e) procuração se, nas sessões públicas, o licitante se fizer representar por procurador 
e cópias autenticadas de seus respectivos documentos de identificação (cédula de 
identidade e CPF), conforme modelo correspondente ao ANEXO III;  
f) declaração atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de ato impeditivo 
à sua participação na licitação, a declaração obedecerá o modelo a seguir:  

 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que, até a presente data, a empresa não se acha declarada inidônea 
para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Municipal, e inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 012/2020, CONCORRÊNCIA Nº: 
001/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
Data e local 
____________________________________________  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

 

 

3.5.2 - Da Pessoa Jurídica:  
 
a) comprovante de recolhimento da garantia da proposta, na forma estabelecida no 
item 3.2 deste Edital;  
b) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  
c) registro comercial, no caso de empresa individual;  
d) cópia autenticada do ato constitutivo consolidado, devidamente registrado no órgão 
competente (Junta Comercial ou cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas); 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e do ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
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f) procuração se, nas sessões públicas, o licitante se fizer representar por procurador e 
cópias autenticadas de seus respectivos documentos de identificação (cédula de 
identidade e CPF), conforme modelo correspondente ao ANEXO III;  
g) declaração, em papel timbrado, atestando, sob as penalidades cabíveis, a 
inexistência de ato impeditivo à sua participação na licitação; e declaração de que a 
empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo 
determina o inciso V do artigo 13 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei 
n.º 9854 de 13 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, na forma da Lei. As declarações obedecerão aos modelos a seguir: 

 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que, até a presente data, a empresa não se acha declarada inidônea 
para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Municipal, e inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 012/2020, CONCORRÊNCIA Nº: 
001/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
Data e local 
____________________________________________  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

 

 

DECLARAÇÃO  
 
A empresa..............................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº: 012/2020, CONCORRÊNCIA Nº: 001/2020.  
 
Data e local  
_____________________________________________  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal. 

 

 
3.5.3 - Os documentos necessários à licitação, indicados nos subitens 3.4.1 e 

3.4.2, poderão ser apresentados no original em conjunto com as cópias, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório, ou ainda, em órgão da imprensa 
oficial. 
 

3.5.4 - A falta de recolhimento da quantia correspondente a 5% (cinco por cento) 
do preço mínimo de venda do imóvel, ou de apresentação de qualquer dos 
documentos acima mencionados acarretará a inabilitação do licitante.  
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3.5.5 - Após a fase de habilitação, não poderá o licitante desistir da proposta, 
salvo por motivo justo, devidamente comprovado, decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão de Licitação. 
 

3.5.6 - Cumprida a etapa de habilitação, não havendo a intenção de interposição 
de recursos e ocorrendo a desistência expressa na Ata, de interposição do mesmo, por 
parte de todos os licitantes serão devolvidos aos inabilitados os envelopes proposta, 
lacrado, e aberto os envelopes com as propostas dos remanescentes licitantes 
habilitados. 
 

3.5.7 - Ocorrendo interposição de recursos relativos à fase de habilitação das 
licitantes e até que haja decisão sobre eles será marcada uma nova data para abertura 
dos envelopes de propostas, os quais permanecerão em poder da Comissão, lacrados 
e rubricados pela Comissão e representantes das licitantes. 
 

4 -  DA HABILITAÇÃO  

 
4.1 - O envelope contendo o documento de habilitação do participante do certame 
deverá ser apresentado fechado e identificado na sua parte externa com os seguintes 
dizeres: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO-MG. 
ENDEREÇO: AV. SANTA RITA, Nº 150, CENTRO 
MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - ESTADO: MG. CEP: 35.545-000 
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº ...../2020 - HABILITAÇÃO 
REMETENTE : 
ENDEREÇO: 
 
4.2 - O envelope contendo a documentação de habilitação deverá ser entregue à 
comissão permanente de Licitação até às 08h:30min. do dia 11 de março de 2020. 
 

5 - DAS PROPOSTAS  
 
5.1 - O envelope contendo a proposta deverá ser entregue até às 08h:30min. do dia 11 
de março de 2020, à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Perdigão-MG. 

 
5.2 - Na proposta deverá constar: 

 
  5.2.1 - Nome e endereço do proponente. 
 
  5.2.2 - Especificação(ões) do(s) bem(ns) de interesse(s). 
 
  5.2.3 - Valor em Real da proposta. 

 
  5.2.4 - Local, data e assinatura. 
 

5.3 - A proposta deverá estar formalizada em papel ofício, datilografada, digitada ou 
subscrita em letra de forma (legível), em 01 (uma) via, sem emendas, rasuradas ou 
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entrelinhas e contida em envelope fechado e identificado na sua parte externa com os 
seguintes dizeres: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO-MG. 
ENDEREÇO AV. SANTA RITA, Nº 150, CENTRO 
MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - ESTADO: MG. CEP: 35.545-000 
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº ...../2020 - PROPOSTA 
REMETENTE: 
ENDEREÇO: 
 
5.3 - Os preços constantes das propostas serão fixos durante o período de sua 
validade e expressos em moeda corrente nacional. 
 
5.4 - As propostas deverão ser apresentadas com base no valor mínimo, conforme 
Anexo II. 
 

6 - CONTEÚDO DOS ENVELOPES  
 
6.1 - ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PARA PESSOAS FÍSICAS 
 
a) cópia da Cédula de Identidade;  
b) se casada, separada judicialmente ou divorciada, cópia autenticada da certidão de 
casamento, expedida com data não superior a 2 (dois) meses anteriores à data da 
abertura do certame, e do pacto antenupcial, se houver;  
c) cópia autenticada do cartão do cadastro de Pessoa Física (CPF);  
d) procuração se, nas sessões públicas, o licitante se fizer representar por procurador 
e cópias autenticadas de seus respectivos documentos de identificação (cédula de 
identidade e CPF), conforme modelo correspondente ao ANEXO III;  
e) declaração atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de ato impeditivo 
à sua participação na licitação, conforme modelo constante no item 3.5.1 deste Edital.  
 
6.2 - ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS 
 
a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  
b) registro comercial, no caso de empresa individual;  
c) cópia autenticada do ato constitutivo consolidado, devidamente registrado no órgão 
competente (Junta Comercial ou cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas). 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e do ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
e) procuração se, nas sessões públicas, o licitante se fizer representar por procurador 
e cópias autenticadas de seus respectivos documentos de identificação (cédula de 
identidade e CPF), conforme modelo correspondente ao ANEXO III;  
f) declaração, em papel timbrado, atestando, sob as penalidades cabíveis, a 
inexistência de ato impeditivo à sua participação na licitação; e de que a empresa não 
possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V 
do artigo 13 da Lei Federal 8.666/93, conforme modelos constantes no item 3.5.2 
deste Edital. 
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6.3 - ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA. O licitante deverá apresentar:  
 
a) comprovante de recolhimento da garantia da proposta, na forma estabelecida no 
item 3.2 deste Edital; 
b) Proposta de preço elaborada de acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital.  
b.1) A proposta deverá ser expressa em moeda corrente nacional, devidamente datada 
e assinada pelo proponente ou por procurador com poderes especiais.  
b.2) A proposta não pode conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e não 
poderá ser condicionada, nem apresentar preço nominal inferior ao valor mínimo 
previsto no anexo II deste Edital, sob pena de desclassificação.  
b.3) É vedada a apresentação, pela mesma pessoa, de propostas alternativas, ou de 
figurar, a mesma pessoa, em mais de uma proposta para o imóvel, sob pena de 
desclassificação.  
b.4) As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a partir da data 
limite prevista para a entrega dos envelopes, ficando sem qualquer efeito menção em 
sentido contrário eventualmente consignada nas mesmas.  
c) Termo de ciência das condições físicas e jurídicas do imóvel, conforme Anexo VI.  
 
 6.3.1 - A não apresentação dos documentos mencionados no item 6.3 ou sua 
apresentação em desacordo com o solicitado no presente Edital implicará na 
desclassificação da proposta. 
 

7 - SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES  
 

7.1 - Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a 
Comissão Julgadora da Licitação instalará a sessão pública para receber os 
ENVELOPES Nº 1 – HABILITAÇÃO e os ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA e, na 
sequência, procederá ao credenciamento dos representantes dos licitantes.  
  
 7.1.1 - O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu 
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com 
poderes específicos para intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive 
para interpor recursos ou desistir de sua interposição, conforme o modelo do Anexo III 
deste Edital.  
 
 7.1.2 - Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de 
designação dos dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o caso, e outros 
documentos eventualmente necessários para a verificação dos poderes do outorgante 
e do mandatário.  
 
 7.1.3 - É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma 
pessoa.  
 
 7.1.4 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 7.1.1 e 7.1.2 
impede a pessoa presente de manifestar-se em nome do licitante.  
 

7.2 - Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida 
por qualquer pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes 



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020 
Av. Santa Rita, nº 150 - Centro - Perdigão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19 

Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br 

 

7 

 

devidamente credenciados pela Comissão Julgadora da Licitação, na forma dos itens 
7.1.1 a 7.1.4, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.  
 

7.3 - Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Comissão Julgadora da Licitação 
implica na aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas 
neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a alienação, obrigando-se o licitante a declarar, 
sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o 
caso.  
 

7.4 - Abertura dos ENVELOPES Nº 1 – HABILITAÇÃO. Após o credenciamento dos 
presentes, a Comissão Julgadora da Licitação procederá à abertura dos ENVELOPES 
Nº 1 – HABILITAÇÃO. Os documentos neles contidos serão verificados e rubricados 
pelos representantes dos licitantes e pelos membros da Comissão e, posteriormente, 
serão juntados ao respectivo processo administrativo.  
 
 7.4.1 - Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO estará 
encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
 
 7.4.2 - Os ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA serão rubricados pelos 
representantes dos licitantes e pelos membros da Comissão Julgadora da Licitação e 
serão mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento próprio 
da sessão pública.  
 

7.5 - Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame 
dos documentos contidos no ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO, a Comissão 
Julgadora da Licitação verificará o eventual descumprimento pelo licitante das 
condições de participação previstas neste Edital.  
 

7.6 - Inabilitação. A Comissão examinará o conteúdo do ENVELOPE Nº 1 – 
HABILITAÇÃO e, caso o licitante não reúna as condições de participação, não 
apresente os documentos mencionados nos itens 6.1 ou 6.2, será inabilitado.  
 

7.7 - Abertura dos ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA. A abertura dos ENVELOPES Nº 
2 – PROPOSTA dos licitantes habilitados ocorrerá em seguida à abertura dos 
ENVELOPES Nº 1 – HABILITAÇÃO, na mesma sessão pública, a critério da Comissão 
Julgadora da Licitação, se todos os licitantes desistirem da interposição do recurso 
contra a decisão de habilitação ou de inabilitação. Na impossibilidade da abertura dos 
ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA na mesma sessão pública, a Comissão Julgadora da 
Licitação designará nova data a ser divulgada no Diário Oficial do Município.  
 

7.8 - Desclassificação. A classificação das propostas será feita pela Comissão 
Julgadora da Licitação no dia da abertura dos respectivos envelopes ou em sessão 
pública previamente designada. Serão desclassificadas as propostas que:  
 
 7.8.1 - consignarem ofertas inferiores ao preço mínimo constante no Anexo II 
deste Edital;  
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 7.8.2 - não contiverem assinatura do licitante ou de seu representante constituído;  
 
 7.8.3 - consignarem, a qualquer título, vantagens ou condições não previstas no 
Edital;  
 
 7.8.4 - contiverem rasuras ou apresentarem divergências de valores que 
comprometam o seu julgamento.  
 
 7.8.5 - forem preenchidas a lápis ou de forma ilegível;  
 
 7.8.6 - cujo proponente figure em mais de uma proposta;  
 
 7.8.7 - forem apresentadas em desacordo com as disposições deste Edital;  
 
 7.8.8 - apresentarem manifestos e comprovados erros no preço, excetuando 
aqueles aritméticos que poderão ser saneados pela Comissão;  
 
 7.8.9 - formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo 
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame 
licitatório.  
 

7.9 - Diligências complementares. A Comissão Julgadora da Licitação poderá a 
qualquer momento solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessários 
para analisar a aceitabilidade da proposta.  
 

7.10 - Julgamento. Será declarada vencedora a proposta que apresentar a maior 
oferta.  
 

7.11 - Empate. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-
se-á por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados os licitantes 
empatados, ou na própria sessão, estando eles presentes.  
  
 7.11.1 – O sorteio obedecerá o seguinte rito: 
 
  7.11.1.1 – serão registrados, em papéis individuais e com formatação 
idêntica, os nomes dos licitantes cujas propostas restaram empatadas; 
 
  7.11.1.2 – será disponibilizada vistas de tais papéis a todos os presentes na 
sessão pública; 
 
  7.11.1.3 – os papéis serão dobrados de forma similar e inseridos em um 
invólucro; 
 
  7.11.1.4 – o primeiro papel dobrado a ser retirado será anunciado como o 1º 
lugar, e assim sucessivamente; 
 
  7.11.1.5 – a relação da ordem de sorteio será disponibilizada em ata a ser 
assinada por todos os licitantes presentes na sessão pública e posteriormente será 
divulgada no site oficial da Prefeitura, com endereço eletrônico: 
www.perdigao.mg.gov.br (Área Licitações). 

http://www.perdigao.mg.gov.br/
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7.12 - Atas. A cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos que 
indicará os fundamentos das decisões realizadas. A Ata deverá ser assinada pelos 
membros da Comissão Julgadora da Licitação e pelos licitantes presentes.  
 

7.13 - Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão 
pública mediante publicação na imprensa oficial. 
 
7.14 - Após o julgamento e proclamado o vencedor, será devolvido aos participantes 
desclassificados o valor referente ao depósito previsto no subitem 3.2, conforme 
comprovante de quitação bancaria apresentado no envelope de habilitação. 
 

8 - RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

8.1 - Publicação. O resultado final do certame será publicado no Diário Oficial do 
Município.  
 
 8.1.1 - Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos 
representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública em que o 
resultado for proclamado pela Comissão Julgadora da Licitação, hipótese em que a 
intimação constará da respectiva ata.  
 
 8.1.2 - Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela publicação no 
Diário Oficial do Município.  
 

8.2 - Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas 
fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a 
interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, conforme o caso.  
 
 8.2.1 - Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital.  
 
 8.2.2 - Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem 
desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito.  
 
 8.2.3 - A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais 
poderão apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias.  
 
 8.2.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado.  
 
 8.2.5 - O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a 
habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, poderá atribuir eficácia 
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.  
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8.3. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de 
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora da 
Licitação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para 
homologação do resultado do certame e adjudicação do objeto ao licitante vencedor, 
publicando-se os atos no Diário Oficial do Município.  
 

8.4. Confirmação do pagamento da caução. Homologado o certame, será 
confirmado o pagamento da caução dada pelo adjudicatário que integrará parte do 
pagamento a título de sinal, sendo devolvidos aos demais licitantes os valores 
recebidos em caução, conforme indicado no item 3.2 deste Edital, sem atualização 
monetária, juros ou qualquer outro acréscimo. 
 

9 - FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL  
 

9.1. Escritura Pública de Venda e Compra. O adjudicatário deverá realizar o 
pagamento à vista, sendo do valor debitado o sinal. A alienação do imóvel objeto desta 
licitação será formalizada mediante a lavratura de Escritura Pública de Venda e 
Compra, nos termos da minuta que integra o presente Edital como Anexo V, em até 60 
(sessenta) dias contados da data do pagamento integral do preço, salvo motivo de 
força maior.  
 
9.2 - O instrumento referido no item 9.1 será firmado com o licitante cujo nome constar 
da proposta vencedora, não sendo admitida, em hipótese alguma, sua substituição.  
 

9.3 - Oficial de registro. O cartório responsável pela lavratura da Escritura Pública de 
Venda será escolhido pelo adjudicatário. Lavrada a escritura, o arrematante deverá 
fornecer à Unidade Contratante uma cópia atualizada da matrícula do imóvel, 
comprovando o registro da escritura e, por conseguinte, a transferência da propriedade 
do imóvel para o seu nome.  
 

9.4 - Despesas e documentação. Cabe ao adjudicatário arcar com todas as despesas 
(tributos em geral; foros; laudêmios; taxas, custas; emolumentos etc.) e apresentar 
toda a documentação necessária (alvarás; certidões; escrituras, inclusive registros, 
averbações, desmembramentos etc.).  
 

9.5 - Retomada do imóvel. O desfazimento do negócio jurídico diante da 
inadimplência do adquirente ou do descumprimento de quaisquer outras obrigações 
autoriza a Unidade Contratante a adotar as medidas administrativas e judiciais 
necessárias à retomada do bem.  
 

9.6 - Celebração frustrada. Sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções 
e penalidades cabíveis, além do perdimento da caução em favor do Município, caso o 
adjudicatário atrase o pagamento integral por período superior a 10 (dez) dias, será 
considerado inadimplente, podendo a Unidade Contratante convocar o segundo 
colocado para, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas contadas da 
convocação, declarar se aceita pagar, nas mesmas condições, o preço oferecido pelo 
primeiro colocado. Na recusa do segundo, poderá ser convocado o terceiro e assim, 
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sucessivamente, até o último. Se nenhum deles se interessar, a licitação será 
considerada deserta.  
 

9.7 - Aquisição da posse. A posse do imóvel alienado só será transmitida ao 
adquirente mediante a lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra. 
 

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

10.1 -  Multa - Pela inadimplência prevista no art. 86 da Lei 8.666/93, responderá o 
licitante comprador, por multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 
homologado sem prejuízo das demais sanções previstas na referida lei. 
 
10.2 -  Os valores das multas e/ou das perdas e danos exigíveis, serão 
monetariamente atualizados, se for o caso, e sobre os mesmos incidirão juros de mora, 
na forma da lei. 
 

10.3 - Sanções restritivas. Sem prejuízo das multas acima especificadas, a pessoa 
física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/1993 ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:  
 
 10.3.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a dois anos;  
 
 10.3.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública federal, estadual ou municipal, 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 a contratada ressarcir os 
prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item10.3.1.  
 

10.4 - Publicação. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante serão publicadas 
no Diário Oficial do Município.  
 

10.5 - Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 
outra.  
 
10.6 - Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem 
contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da Administração 
Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a 
licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo 
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis. 
 

11 - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  

 
11.1 - A critério da Prefeitura Municipal de Perdigão/MG, a presente licitação, até a 
homologação dos resultados finais, poderá ser revogada, no todo ou em parte, sem 
que isso caracterize direito ao recebimento de indenização por parte dos licitantes 
vencedores. 
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11.2 - Homologado o resultado da licitação, após julgamento, se for o caso, dos 
recursos porventura interposto, adjudicar-se-á em termos específicos, a alienação dos 
bens imóveis, aos vencedores. 
 
11.3 - Se o licitante se recusar a assinar o termo de adjudicação, faculta-se à 
Prefeitura Municipal de Perdigão-MG independentemente de aviso, notificação, ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, convocar o licitante que obteve classificação 
imediata e subsequente à daquele que recusou a assinatura no documento acima 
especificado, nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93. 
 

12 - DO PAGAMENTO 
 
12.1 - O valor do depósito, previsto no subitem 3.2, será abatido do valor adjudicado. 
 
12.2 - O pagamento do valor total do imóvel, debitada a garantia, será efetivado em até 
no máximo 10 (dez) dias úteis após a adjudicação do objeto, em depósito na conta 
corrente nº. 9364-5, agência nº. 3829-6, Banco do Brasil. 
 

13 - PUBLICAÇÃO 
 
13.1 -  Este Edital será publicado uma vez, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios 
Mineiros - AMM, com antecedência mínima, de 30 (trinta) dias da data prevista para o 
recebimento das propostas.  
 
13.2 - Jornal diário de grande circulação no Estado. 
 
13.2 - O prazo de 30 (trinta) dias referido no item 13.1, conta-se a partir do primeiro dia 
útil, da última publicação do extrato deste Edital. 
 
13.3 - Cópia deste Edital e informações ou esclarecimentos sobre o objeto da licitação, 
podem ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Perdigão-MG, com sede na Av. Santa Rita, nº 150, Centro, Perdigão, CEP: 35.545-
000, no horário de 11h:30min às 17h:00min, ou pelo telefone (37) 3287-0255. 
 

14 - CONDIÇÕES GERAIS 

 
14.1 - Em todas as etapas do certame aplicar-se-á o disposto na lei nº 8.666 de 
21.06.93 e demais disposições aplicáveis a espécie. 
 
14.2 - No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, e após aplicação, 
como couber, do disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, a classificação será feita, 
obrigatoriamente, por sorteio. 

 
14.3 - A licitação será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Perdigão-MG, com 
endereço na Av. Santa Rita, nº 150, Centro, Perdigão, CEP: 35.545-000. 
 
14.4 - A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza por propostas que, 
enviadas pelo correio, não sejam recebidas na data e horário estipulados nesta 
Licitação; 
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14.5 - Não serão aceitas propostas e recursos enviados por e-mail ou fax. 
 

15 - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL: 
 
Anexo I – Projeto Básico; 
 
Anexo II - Memorial Descritivo do Imóvel; 
 
Anexo III - Modelo de Procuração; 
 
Anexo IV – Modelo de Proposta; 
 
Anexo V - Minuta de Escritura Pública de Venda e Compra; 
 
Anexo VI – Termo de Ciência das Condições Físicas e Jurídicas do Imóvel; 
 
Anexo VII – Declarações Complementares; 
 
Anexo VIII – Croqui. 
 
 
 
Perdigão/MG, 05 de fevereiro de 2020. 

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 

 

Júlio Dimas Tavares de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Gilmar Teodoro de São José 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
 

Alienação de Bens Imóveis 

1- DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a alienação de imóveis localizados no Bairro 
São Geraldo, Prolongamento II do Bairro Santo Agostinho e Prolongamento do Bairro 
Lagoa Dourada, no Município de Perdigão/MG. 

1.2. Os imóveis encontram-se desocupados e serão vendidos “ad corpus”, no estado 
material e na situação jurídica em que se encontram, ficando qualquer providência que 
se faça necessária para a imissão do adquirente na posse no estado de conservação e 
regularidade em que se encontram, inclusive no que tange à situação registral, 
tributária, civil e ambiental. 

1.3. Não poderá o adquirente alegar desconhecimento das condições, regularidade, 
características e estado de conservação do imóvel. 

1.4. Os valores mínimos a serem oferecidos pelos imóveis objeto da licitação serão os 
previstos no Anexo II deste Edital 

1.4.1. Não será admitida oferta menor ao valor mínimo de venda indicado para os 
imóveis. 

1.5. O pagamento do objeto da licitação será à vista na forma do item 4.3 e seguintes 
deste anexo. 

2- DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Com a venda dos lotes avaliados aproximadamente em R$1.861.875,00 (um 
milhão, oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), o município 
tem por objetivo a construção de uma Usina Fotovoltaica, a aquisição de um ônibus 
para atender a Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Educação e Cultura; um 
micro-ônibus para a Secretaria de Saúde; a expansão da rede elétrica e iluminação 
pública; a pavimentação asfáltica em ruas e avenidas; o aumento da rede coletora de 
esgoto e a construção e/ou ampliação da infraestrutura nas escolas de educação 
infantil, fundamental e creches, entre outras demandas que se mostrem necessárias e 
que atendam ao interesse público. 

 3 - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Os lotes encontram-se desocupados nos bairros São Geraldo, Prolongamento II 
do Bairro Santos Agostinho, e Prolongamento do Bairro Lagoa Dourada, no Município 
de Perdigão, nos endereços: Rua Teófilo Otoni, Rua São João, Rua São Rafael, Rua 
São Cristovão, Rua Ernane Teodoro da Costa, Rua Levi Aureliano e Rua Ambrósio 
Caetano, com a metragem variando entre 145 m² a 1.125 m², sendo avaliados nos 
valores R$18.125,00 a R$56.250,00, conforme Anexo II. 

4 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Valor mínimo. Os valores mínimos a serem oferecidos pelos imóveis objeto 

da licitação serão os constantes no anexo II deste Edital, consoante disposto na 

Lei Municipal nº 1.718/19, modificada pela Lei 1.730/19. 
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4.2. Todos os pagamentos serão realizados por meio de transferências bancárias e/ou 
boletos emitidos pela Secretaria de Administração (estará incluso o valor referente ao 
preço público). 
4.3. Pagamento à vista. O pagamento será à vista e deverá observar as seguintes 

condições: 

4.3.1. O pagamento do preço ofertado será feito de uma só vez, em única parcela, no 
prazo de até 10 (dez) dias contados da data da adjudicação, independentemente da 
lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra. 

4.4. Forma de pagamento. Todos os pagamentos previstos pela presente licitação 
serão realizados mediante transferências bancárias. 

4.4.1. Constatadas irregularidades no pagamento, a Unidade Contratante poderá 
rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou complementação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

05 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar do certame todos os interessados que preencherem as 
condições e requisitos estabelecidos na legislação aplicável. 

5.2. Os interessados deverão prestar caução, nos termos do artigo 18 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor mínimo. 

5.2.1. O valor da caução prestada pelo licitante vencedor será utilizado para 
complementação do preço do vencedor. 
5.2.2. A caução deverá ser prestada em moeda corrente nacional, mediante 
documento de arrecadação próprio, expedido pela Secretaria Municipal da 
Administração, por solicitação verbal do interessado. 
5.2.3. Os interessados poderão optar por recolher a caução por meio de Transferência 
Eletrônica – TED para a conta caução da Prefeitura Municipal de Perdigão, CNPJ: 
18.301.051/0001-19, conta corrente nº. 08998-9, agência nº. 5288, Banco Itaú 
Unibanco. 
5.2.4. Junto ao comprovante, dentro do Envelope 2 – Proposta, deverá constar 
documento informando o banco, número da agência e conta onde deverá ser efetuado 
o depósito do valor caucionado a ser restituído, se for o caso. 
5.2.5. O licitante é responsável pelos dados bancários informados para o caso de 
restituição da caução, correndo por sua conta e risco a fidedignidade de tais 
informações, eximindo o Município de Perdigão de quaisquer responsabilidades sobre 
a compensação dos valores depositados. 
5.2.6. A caução será restituída aos concorrentes classificados e não vencedores, no 
prazo de até 15 (quinze) dias, a contar dos pagamentos de que trata o item 4.3.1 deste 
Projeto Básico, exceto quando houver recurso da decisão da Comissão, caso em que 
dever-se-á aguardar o julgamento dos recursos e a homologação do certame. 
5.2.7. Para os concorrentes inabilitados, a caução será restituída em até 15 (quinze) 
dias a contar da sessão de abertura e exames das propostas. Para os 
desclassificados, a disponibilização do valor caucionado se dará no mesmo prazo, a 
contar da formalização da desclassificação. 
5.2.8. A caução prestada pelos concorrentes não sofrerão qualquer correção 
monetária, em moeda corrente nacional, sendo que, a caução prestado pelo vencedor 
será retida e deduzida do valor a ser pago, atendendo ao que dispõe o item 9.4. 
5.2.9. Não será devolvida a caução do licitante vencedor que, por qualquer motivo, 
desista da aquisição do imóvel após a homologação do processo. 
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5.2.10. Caso esta licitação seja revogada ou anulada, a caução será restituída em até 
15 (quinze) dias, a partir da data da notificação aos licitantes. 

5.2.11.O licitante vencedor deverá pagar o valor dentro do prazo previsto no item 4.3.1. 

5.3. Não poderão participar da presente licitação as pessoas físicas ou jurídicas: 

5.3.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou 
que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, direta e 
indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º 
da Lei Federal nº 10.520/2002; 

5.3.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, 
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

5.3.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos membros 
da Comissão Julgadora da Licitação, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993; 

5.3.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.3.5. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações 
promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, 
em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso 
II, da Lei Federal n° 12.529/2011; 

5.3.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 
do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

5.3.7. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 
Federal nº 8.429/1992; 

5.3.8. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, por 
desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, 
da Lei Federal nº 12.527/11. 

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes 
opacos, fechados e indevassáveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte 
externa a identificação do licitante (razão social e CNPJ, se pessoa jurídica; RG e CPF, 
se pessoa física), a referência à Unidade Contratante (Prefeitura) e o número do Edital. 

6.2. Os documentos necessários para participação nesta licitação poderão ser 
apresentados em original, em cópia autenticada, cópia autentificada eletronicamente, 
na forma da lei, ou em cópia simples que, à vista do original, será autenticada por 
membro da Comissão Julgadora da Licitação na própria sessão pública. 

6.3. Os licitantes interessados em participar do certame poderão entregar os envelopes 
no dia da sessão pública ou enviá-los por correspondência. 

6.3.1. Envio por correspondência. A correspondência, com aviso de recebimento, 
deverá ser endereçada à Comissão Julgadora da Licitação, para o endereço indicado 
no preâmbulo deste Edital. O envelope externo deverá conter o ENVELOPE Nº 1 – 
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HABILITAÇÃO e o ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA, bem como as declarações 
complementares (Anexo VII), e será admitido com antecedência mínima de 01 (uma) 
hora do momento marcado para a abertura da sessão pública. 

6.3.2. O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informações do 
destinatário, as seguintes informações: 

 

URGENTE 

PROCESSO nº __/20__ 

CONCORRÊNCIA nº __/20__ 

DATA DA SESSÃO: __/__/20__ 

HORÁRIO: 

 

7 - DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
7.1. ENVELOPE Nº 1 – Habilitação. O licitante deverá apresentar os documentos de 
habilitação exigidos, quais sejam: 

7.1.1. Em se tratando de pessoa física: 

a) cópia da Cédula de Identidade;  
b) se casada, separada judicialmente ou divorciada, cópia autenticada da certidão de 
casamento, expedida com data não superior a 2 (dois) meses anteriores à data da 
abertura do certame, e do pacto antenupcial, se houver;  
c) cópia autenticada do cartão do cadastro de Pessoa Física (CPF);  
d) procuração se, nas sessões públicas, o licitante se fizer representar por procurador 
e cópias autenticadas de seus respectivos documentos de identificação (cédula de 
identidade e CPF), conforme modelo correspondente ao ANEXO III;  
e) declaração atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de ato impeditivo 
à sua participação na licitação, conforme modelo constante no item 3.5.1 deste Edital.  

7.1.2. Em se tratando de pessoa jurídica: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  
b) registro comercial, no caso de empresa individual;  
c) cópia autenticada do ato constitutivo consolidado, devidamente registrado no órgão 
competente (Junta Comercial ou cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas). 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e do ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
e) procuração se, nas sessões públicas, o licitante se fizer representar por procurador 
e cópias autenticadas de seus respectivos documentos de identificação (cédula de 
identidade e CPF), conforme modelo correspondente ao ANEXO III;  
f) declaração, em papel timbrado, atestando, sob as penalidades cabíveis, a 
inexistência de ato impeditivo à sua participação na licitação; e de que a empresa não 
possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V 
do artigo 13 da Lei Federal 8.666/93, conforme modelos constantes no item 3.5.2 do 
Edital. 
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7.1.3. A não apresentação dos documentos ou a sua apresentação em desacordo com 
o solicitado implicará na inabilitação do licitante. 

7.2. ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA. O licitante deverá apresentar: 

a) comprovante de recolhimento da garantia da proposta, na forma estabelecida no 
item 3.2 deste Edital; 
b) Proposta de preço elaborada de acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital.  
b.1) A proposta deverá ser expressa em moeda corrente nacional, devidamente datada 
e assinada pelo proponente ou por procurador com poderes especiais.  
b.2) A proposta não pode conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e não 
poderá ser condicionada, nem apresentar preço nominal inferior ao valor mínimo 
previsto no anexo II deste Edital, sob pena de desclassificação.  
b.3) É vedada a apresentação, pela mesma pessoa, de propostas alternativas, ou de 
figurar, a mesma pessoa, em mais de uma proposta para o imóvel, sob pena de 
desclassificação.  
b.4) As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a partir da data 
limite prevista para a entrega dos envelopes, ficando sem qualquer efeito menção em 
sentido contrário eventualmente consignada nas mesmas.  
c) Termo de ciência das condições físicas e jurídicas do imóvel, conforme Anexo VI.  

7.2.1. A proposta deverá ser expressa em moeda corrente nacional, devidamente 
datada e assinada pelo proponente ou por procurador com poderes especiais. 

7.2.2. A proposta não pode conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e não 
poderá ser condicionada, nem apresentar preço nominal inferior ao valor mínimo 
previsto, sob pena de desclassificação. 

7.2.3. É vedada a apresentação, pela mesma pessoa, de propostas alternativas, ou de 
figurar, a mesma pessoa, em mais de uma proposta para o imóvel, sob pena de 
desclassificação. 

7.2.4. As propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a partir da data 
limite prevista para a entrega dos envelopes, ficando sem qualquer efeito menção em 
sentido contrário eventualmente consignada nas mesmas. 

7.2.5. Todos devem assinar um “Termo de Ciência” das condições físicas e jurídicas 
do imóvel. 

7.2.6. A não apresentação dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o 
solicitado implicará na desclassificação da proposta. 

8 - DA SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES 

8.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados, a Comissão Julgadora da 
Licitação instalará a sessão pública para receber os ENVELOPES Nº 1 – 
HABILITAÇÃO e os ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA e, na sequência, procederá ao 
credenciamento dos representantes dos licitantes. 

8.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida 
por qualquer pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes 
devidamente credenciados pela Comissão Julgadora da Licitação, não sendo 
permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom 
andamento dos trabalhos. 

8.3. Desclassificação. Serão desclassificadas as propostas que: 
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a) consignarem ofertas inferiores ao preço mínimo; 

b) não contiverem assinatura do licitante ou de seu representante constituído; 

c) consignarem, a qualquer título, vantagens e/ou condições não previstas no Edital; 

d)contiverem rasuras ou apresentarem divergências de valores que comprometam o 
seu julgamento. 

e) forem preenchidas a lápis ou de forma ilegível; 

f) cujo proponente figure em mais de uma proposta; 

g) forem apresentadas em desacordo com as disposições; 

h) apresentarem manifestos e comprovados erros no preço, excetuando aqueles 
aritméticos; 

i) formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo 
voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório. 

8.4. Julgamento. Será declarada vencedora a proposta que apresentar a maior oferta. 

8.5. Empate. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-
á por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, 
ou na própria sessão, estando eles presentes. 

8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão 
pública mediante publicação na imprensa oficial. 

9 - DO RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Publicação. O resultado final do certame será publicado no Diário Oficial do 
Município. 

9.2. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas 
fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a 
interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, conforme o caso. 

9.3. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de 
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora da 
Licitação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para 
homologação do resultado do certame e adjudicação do objeto ao licitante vencedor, 
publicando-se os atos no Diário Oficial do Município. 

9.4. Confirmação do pagamento da caução. Homologado o certame, será 
confirmado o pagamento da caução dado pelo adjudicatário e, após a integralização 
do pagamento do valor do sinal, serão devolvidos aos demais licitantes os valores 
recebidos em caução, conforme indicado no item 3.2 deste Edital, sem atualização 
monetária, juros ou qualquer outro acréscimo. 

10 – DA FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL 



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/2020 
Av. Santa Rita, nº 150 - Centro - Perdigão/MG - CNPJ: 18.301.051/0001-19 

Tel./Fax: (37) 3287-1030 E-mail: licitacao@perdigao.mg.gov.br 

 

20 

 

10.1. Escritura Pública de Venda e Compra. A alienação do imóvel objeto desta 
licitação será formalizada mediante a lavratura de Escritura Pública de Venda e 
Compra, em até 60 (sessenta) dias contados da data do pagamento integral do preço, 
salvo motivo de força maior. 
10.2. Os instrumentos contratuais serão firmados com o licitante cujo nome constar da 
proposta vencedora, não sendo admitida, em hipótese alguma, sua substituição. 

10.3. Oficial de registro. O cartório responsável pela lavratura da Escritura Pública de 
Venda e Compra, será escolhido pelo adjudicatário. Lavrada a escritura, o arrematante 
deverá fornecer à Unidade Contratante (Prefeitura) uma cópia atualizada da matrícula 
do imóvel, comprovando o registro da escritura e, por conseguinte, a transferência da 
propriedade do imóvel para o seu nome. 

10.4. Despesas e documentação. Cabe ao adjudicatário arcar com todas as 
despesas (tributos em geral; foros; laudêmios; taxas, custas; emolumentos etc.) e 
apresentar toda a documentação necessária (alvarás; certidões; escrituras, inclusive 
registros, averbações, desmembramentos etc.), inclusive a referente ao vendedor, à 
transferência do imóvel objeto deste certame licitatório. 

10.5. Retomada do imóvel. O desfazimento do negócio jurídico diante da 
inadimplência do adquirente ou do descumprimento de quaisquer outras obrigações 
autoriza a Unidade Contratante (Prefeitura) a adotar as medidas administrativas e 
judiciais necessárias à retomada do bem. 

10.6. Celebração frustrada. Sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções 
e penalidades cabíveis, caso o adjudicatário atrase o pagamento integral por período 
superior a 10 (dez) dias, será considerado inadimplente, podendo a Unidade 
Contratante (Prefeitura) convocar o segundo colocado para, no prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas contadas da convocação, declarar se aceita pagar, nas 
mesmas condições, o preço oferecido pelo primeiro colocado. Na recusa do segundo, 
poderá ser convocado o terceiro e assim, sucessivamente, até o último. Se nenhum 
deles se interessar, a licitação será considerada fracassada. 

10.8. Aquisição da posse. A posse do imóvel alienado só será transmitida ao 
adquirente mediante a lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra. 

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 -  Multa - Pela inadimplência prevista no art. 86 da Lei 8.666/93, responderá o 
licitante comprador, por multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 
homologado sem prejuízo das demais sanções previstas na referida lei. 

11.1.2 - Caução - Nas hipóteses de perda da caução em que incidir a sanção de 
multa, o valor da multa não poderá ser deduzido do valor da garantia. 

11.2 -  Os valores das multas e/ou das perdas e danos exigíveis, serão 
monetariamente atualizados, se for o caso, e sobre os mesmos incidirão juros de mora, 
na forma da lei. 

11.3 - Sanções restritivas. Sem prejuízo das multas acima especificadas, a pessoa 
física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/1993 ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:  
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 11.3.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos;  

 11.3.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública federal, estadual ou municipal, 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 a contratada 
ressarcir os prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 11.3.1.  

11.4 - Publicação. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante serão publicadas 
no Diário Oficial do Município.  

11.5 - Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 
outra.  

11.6 - Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que 
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
Administração Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de 
instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei 
Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 
administrativas cabíveis. 

12 – DAS IMPUGNAÇÕES 

12.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital, devendo 
protocolar a petição no endereço indicado no preâmbulo em até 05 (cinco) dias antes 
da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes. As impugnações não 
suspendem automaticamente os prazos previstos. 

12.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da Licitação 
em até 03 (três) dias, contados do protocolo. 

12.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 
licitante, das condições previstas e em seus anexos, em especial no Projeto Básico e 
na minuta de termo de contrato. 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

13.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da 
Licitação. 

13.3 Prazos. Os prazos indicados serão dias úteis ou em horas contadas. 

13.4. Estado geral dos imóveis. O licitante não poderá alegar desconhecimento das 
condições da alienação, das características e estado geral dos imóveis, sua situação 
jurídica ou de eventual ausência de registros ou averbações junto aos Cartórios de 
Registro Imobiliário competentes, inclusive de benfeitorias, sendo de sua 
responsabilidade a regularização da documentação junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis demais órgãos públicos, bem como o pagamento de eventuais tributos e 
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débitos fiscais incidentes sobre o imóvel após a data do pagamento do sinal e ônus 
que sobre ele incidam, inclusive de títulos e respectivas despesas. 

13.4.1. Por se tratar de vendas ad corpus, eventuais diferenças de medidas, 
áreas e confrontações encontradas nos imóveis serão resolvidas pelo arrematante, 
sem ônus para a Unidade Contratante (Prefeitura), pois as referências feitas às 
dimensões do imóvel são meramente enunciativas e constam dos respectivos títulos 
aquisitivos. 

13.5. Imunidade tributária recíproca. Aplica-se a este imóvel as disposições do artigo 
150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, que estabelece imunidade tributária 
entre os entes políticos. 

13.6 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada 
mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

13.7. Prazos. Os prazos indicados serão em dias úteis. 

13.8. Foro. Será competente o foro da Comarca de Nova Serrana para dirimir as 
questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa. 

 

Perdigão/MG, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

Júlio Dimas Tavares de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Gilmar Teodoro de São José 

Prefeito do Município de Perdigão 
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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL E PREÇO 
 

 

Item: Matrícula Área/m² Endereço Bairro Lote Quadra Valor 

1 88.493 1.001,50 Rua São João São Geraldo 1 56 R$50.075,00 

2 88.494 1.001,50 Rua São João São Geraldo 2 56 R$50.075,00 

3 88.495 1.001,50 Rua São João São Geraldo 3 56 R$50.075,00 

4 88.496 1.001,50 Rua São João São Geraldo 4 56 R$50.075,00 

5 88.497 1.001,50 Rua São Rafael São Geraldo 5 56 R$50.075,00 

6 88.498 1.001,50 Rua São Rafael São Geraldo 6 56 R$50.075,00 

7 88.499 1.001,50 Rua São Rafael São Geraldo 7 56 R$50.075,00 

8 88.500 1.001,50 Rua São Rafael São Geraldo 8 56 R$50.075,00 

9 88.507 1.087,50 Rua São Cristovão São Geraldo 1 59 R$54.375,00 

10 88.508 1.087,50 Rua São Cristovão São Geraldo 2 59 R$54.375,00 

11 88.509 1.087,50 Rua São Cristovão São Geraldo 3 59 R$54.375,00 

12 88.510 1.087,50 Rua São Cristovão São Geraldo 4 59 R$54.375,00 

13 88.511 1.087,50 Rua São Cristovão São Geraldo 5 59 R$54.375,00 

14 88.512 1.087,50 Rua São Cristovão São Geraldo 6 59 R$54.375,00 

15 88.513 1.125,00 Rua São Cristovão São Geraldo 7 59 R$56.250,00 

16 88.514 1.087,50 Rua São João São Geraldo 8 59 R$54.375,00 

17 88.515 1.087,50 Rua São João São Geraldo 9 59 R$54.375,00 

18 88.516 1.087,50 Rua São João São Geraldo 10 59 R$54.375,00 

19 88.517 1.087,50 Rua São João São Geraldo 11 59 R$54.375,00 

20 88.518 1.087,50 Rua São João São Geraldo 12 59 R$54.375,00 

21 88.519 1.087,50 Rua São João São Geraldo 13 59 R$54.375,00 

22 88.520 1.125,00 Rua São João São Geraldo 14 59 R$56.250,00 

23 89.028 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa 
Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  1 04 R$25.000,00 

24 89.029 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  2 04 R$25.000,00 

25 89.030 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  3 04 R$25.000,00 

26 89.031 240,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  4 04 R$30.000,00 

27 89.032 328,80 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  5 04 R$41.100,00 

28 89.033 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  6 04 R$25.000,00 

29 89.034 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  7 04 R$25.000,00 

30 89.035 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  8 04 R$25.000,00 

31 89.036 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  9 04 R$25.000,00 

32 89.037 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  10 04 R$25.000,00 

33 89.038 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  11 04 R$25.000,00 
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34 89.039 200,00 Rua Ernane Teodoro da Costa Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  12 04 R$25.000,00 

35 89.021 215,40 Rua Levi Aureliano 
Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  1 01 R$26.925,00 

36 89.022 200,00 Rua Levi Aureliano Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  2 01 R$25.000,00 

37 89.023 200,00 Rua Levi Aureliano Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  3 01 R$25.000,00 

38 89.024 200,00 Ambrósio Caetano 
Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  4 01 R$25.000,00 

39 89.025 216,25 Ambrósio Caetano Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  2 01 R$27.031,25 

40 89.026 206,50 Ambrósio Caetano Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho  6 01 R$25.812,50 

41 89.027 223,25 Ambrósio Caetano Prolongamento II do 
B. Santo Agostinho 7 01 R$27.906,25 

42 41.976 150,00 Rua Teófilo Otoni 
Prolongamento do B. 

Lagoa Dourada 
1 31 R$ 18.750,00 

43 41.977 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 

2 31 R$ 18.750,00 

44 41.978 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 

3 31 R$ 18.750,00 

45 41.979 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 

4 31 R$ 18.750,00 

46 41.989 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 1 32 R$ 18.750,00 

47 41.990 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 2 32 R$ 18.750,00 

48 41.991 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 3 32 R$ 18.750,00 

49 41.992 150,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 4 32 R$ 18.750,00 

50 41.993 195,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 5 32 R$ 24.375,00 

51 41.994 145,00 Rua Teófilo Otoni Prolongamento do B. 
Lagoa Dourada 6 32 R$ 18.125,00 
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ANEXO III – PROCURAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N º 012/2020 
 

CONCORRÊNCIA N º 001/2020 

 
..................................................... (outorgante), portador do RG nº..............................., 
inscrito no CPF/MF sob nº.............................., (nacionalidade, estado civil e profissão), 
domiciliado...........................................: nomeia e constitui seu bastante procurador: 
.............................................., portador do RG nº........................., inscrito no CPF/MF 
sob nº.............................., (nacionalidade, estado civil e profissão), domiciliado 
...........................................:, ao qual confere os mais amplos e gerais poderes para o 

fim especial de, em nome do outorgante, participar da LICITAÇÃO – Concorrência nº 

001/2020, Processo nº 012/2020 promovida pela Prefeitura de Perdigão, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, concorrência do tipo “MAIOR 
OFERTA”, para venda do imóvel localizado na _____________________________ - 
MG, com expressos poderes para representá-lo na compra do imóvel por meio da 
referida licitação, bem como poderes especiais para assinatura do instrumento de 
venda e compra, podendo retirar editais, apresentar e retirar documentos exigidos na 
citada licitação, prestar declarações, firmar compromissos, assinar proposta com oferta 
de preço, requerer, caucionar, retirar cauções, impugnar, apresentar recursos e fazer o 
acompanhamento até a decisão final, participar das sessões da Comissão de 
Licitação, renunciar ao direito de recorrer, enfim, praticar todos os atos necessários ao 
bom e fiel desempenho do presente mandato, em tudo que for relacionado com a 
referida licitação. 
 

(Local e data). 
 

_______________________________ 
(Assinatura) 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N º 012/2020 
 

CONCORRÊNCIA N º 001/2020 
 

 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
Venho, pela presente, efetuar proposta de compra do imóvel item ____ em referência, 
consubstanciada no seguinte: 

 

 

 

Valor total da oferta R$ ............................. (.................…). Qualificação: 

 

NOME: 
RG:        CPF/CNPJ/MF: 
ENDEREÇO:      CIDADE:      
ESTADO: 
CEP:        
TELEFONES (residencial e/ou comercial): 
CELULARES: 
E-MAIL:       
PROFISSÃO:      ESTADO CIVIL: 
 
Data da proposta: __/__/____. 
 
________________________ 
(assinatura do proponente) 
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ANEXO V - MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA À VISTA 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020 

 

CONCORRÊNCIA N º 001/2020 

 

 
SAIBAM quantos esta escritura pública de compra e venda virem, que aos.......dias do 
mês de .......de ........., nesta cidade e Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas 
Gerais, perante mim, Tabelião do …....... Serviço de Notas compareceram as partes 
entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, de ora em diante designado 

Outorgante–Vendedora, o MUNICÍPIO DE PERDIGÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 18.301.051/0001-19, sediada à Avenida 
Santa Rita, 150, Centro, na cidade de Perdigão-MG e aqui representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Gilmar Teodoro de São José, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF sob o nº XXX.XXX.XXX.XX, e, de outro lado de ora em diante designado 

Outorgado-Comprador .............................................. Os presentes reconhecidos 
como os próprios entre si e por mim identificados pelos documentos referidos, do que 
dou fé. E, perante mim, Tabelião, pelas partes me foi dito o seguinte: I – Que a 

Outorgante-Vendedora é legítima proprietária e possuidora, de um imóvel 
.............................................................................................................. Referido imóvel 
foi adquirido através................................................................. II - Tendo apresentado o 

Outorgado–Comprador proposta vencedora na Concorrência nº 001/2020 Processo 

Licitatório nº 012/2020, realizada na Secretaria de Administração, a Outorgante-

Vendedora vende ao Outorgado-Comprador o imóvel aqui referido e descrito, pelo 
preço certo de R$.................... (............), correspondente ao valor da proposta 
vencedora na Concorrência retro referida, que é pago da seguinte forma: a) 

R$.................. (.........) à vista, já recebido pela Outorgante-Vendedora na data de  
..../...../......; b) R$..................(.........), correspondente ao saldo remanescente já 

recebido em ..../..../...., dando a Outorgante-Vendedora inteira e irrestrita quitação. III- 

Assim, a Outorgante-Vendedora, por esta escritura, transmite ao Outorgado-

Comprador todo o domínio, posse, direito e titularidade de ações que tem e exerce 
sobre o imóvel, protestando fazê-la sempre boa, firme e valiosa. IV - Todos os ônus, de 

qualquer natureza, incidentes sobre o imóvel, deverão ser pagos pelo Outorgado-

Comprador. V – Que nesta data o Outorgado-Comprador recebe a posse do imóvel, 
e declara ter conhecimento de sua situação jurídica e estado material, nada tendo a 
reclamar, cabendo-lhe, inclusive, promover ou prosseguir nas ações competentes, bem 
como providenciar, também às suas expensas, a regularização registraria 
eventualmente necessária, inclusive cancelamento de ônus e averbação de 
edificações e outras benfeitorias acaso ainda não averbadas. VI - A presente venda é 
efetuada ad corpus, nos termos do disposto no artigo 500, § 3º, do Código Civil 

Brasileiro. VII – Fica expressamente pactuado que a Outorgante-Vendedora não 
responde pela evicção. VIII - Esta compra e venda está vinculada às disposições e 

obrigações contidas no Edital da Concorrência nº 001/2020 e na Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/93, com as alterações nela introduzidas. IX – Pelas partes é também 
ajustado o seguinte: a) fica dispensada a apresentação de certidões a respeito de 
ações judiciais, prevista na Lei n.º 7.433/85 e Decreto n.º 93.240/86; b) cabe ao 

Outorgado-Comprador o pagamento de todas as despesas pertinentes à 
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transferência da propriedade do imóvel, especialmente as relativas a presente 
escritura, ao ITBI, aos registros e averbações, à expedição de traslados e certidões, 
bem como a eventuais aditivos, re-ratificações, custas, emolumentos, e quaisquer 

tributos; c) caberá ao Outorgado-Comprador assumir todas as obrigações, encargos 
e ônus decorrentes das providências necessárias ao competente registro, inclusive 
efetuando as retificações eventualmente cabíveis, cabendo à Fazenda do Estado 
colaborar nos atos que dependerem da sua atuação; d) fica autorizado o Serviço de 
Registro de Imóveis competente a promover os registros e averbações cabíveis. e) 

Pelo Outorgado-Comprador me foi dito que aceita a presente escritura em todos os 
seus termos, cláusulas e condições. E, de como assim o disseram e outorgaram, dou 
fé. Por me pedirem a parte lavrou a presente escritura, a qual lida, estando conforme, 
aceitam e assinam. 
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ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E JURÍDICAS DO 

IMÓVEL 

 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N º 012/2020 

 
CONCORRÊNCIA N º 001/2020 
 

 

 
 
Declaro(amos) para todos os fins de direito que (nome(s) do(s) proponente(s)) ..............., 
(CPF / CNPJ n.º ) ................. tem ciência expressa da localização, descrição, 
características, dimensão e estado físico, em especial de conservação, do imóvel em 
referência, objeto da licitação em epígrafe, bem como de suas condições jurídicas e 
registrarias, tendo, inclusive, analisado sua documentação imobiliária, responsabilizando-
se por toda e qualquer regularização necessária. 
 
 
 

(Local e data). 
 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Referência: Processo Licitatório nº 012/2020, Concorrência Pública nº 001/2020. 
 
A Pessoa Física ou Jurídica _________________________________, CNPJ ou CPF 
nº ________________________, situada na _______________________, Bairro 
_________, na cidade de __________________. 
 
Por intermédio de seu representante legal ou procurador que abaixo assina ao 
município de Perdigão/MG: 
 
DECLARA que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto desta licitação. 
 
DECLARA que atende as condições de participação previstas no edital do processo 
licitatório em epígrafe e que se submete a todas as condições nele previstas. 
 
(Em caso afirmativo, declarar esta ressalva) DECLARA que possui restrição fiscal no(s) 
documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, § 1º 
da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no 
artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
(Opcional) DECLARA que cumpre os requisitos legais para participação como (incluir a 
condição da empresa: ME, EPP ou equivalente), artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
citada lei. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
 

Local e data. 
 
 

Assinatura do representante ou procurador da empresa 
Nome do representante ou procurador da empresa. 
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ANEXO VIII - CROQUI 

Referência: Processo licitatório nº 012/2020, Concorrência Pública nº 001/2020. 
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