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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 080/2014 
 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 
 
 

O Prefeito Municipal DE TANGARÁ - ESTADO DE SANTA CATARINA, torna 
público para conhecimento dos interessados,  que receberá  até às 10:00 
do dia 19 de Agosto de 2.014 , na Av. Irmãos Píccoli, 267, Tangará  - SC ,  
os envelopes  contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, 
referentes a CONCORRÊNCIA, Processo Licitatório n 080/2014, para a 
escolha de proposta para alienação de IMÓVEL RURAL, bem como a 
abertura do invólucro da Proposta de Preços no mesmo dia às 10:00 
horas, na  Sede Administrativa,  a qual será julgada em conformidade com 
o que dispõe o art. 42, § 5º, da Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações da Lei 
8.883 de 08/06/94, e observada as normas e condições do presente Edital 
e de seus anexos, e ainda, na Lei Municipal n. 2.202, de 14 de Maio de 
2.014. 
 
Estando todos os representantes dos licitantes presentes e concordando 
com o resultado de habilitação, através de desistência expressa de não 
interpor Recurso, constantes em ata, conforme preconiza o Art. 43, III, do 
Estatuto Federal de Licitações e Contratos, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá, a seu critério, proceder a abertura dos envelopes 
contendo as propostas dos licitantes habilitados, na mesma sessão, caso 
contrário, os envelopes propostas serão rubricados pelos representantes 
presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, ficando 
sob sua guarda para abertura na data fixada na Ata de reunião ou na 
publicação do Resultado de Habilitação no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. 
 
 
1 - DO OBJETO 
 
 
1.1. O presente processo tem por fim a escolha de proposta mais 

vantajosa para venda  de bens imóveis do municipio, consistente 
nos seguintes lotes:  
 

a) 01 (um) terreno rural, medindo 6.050,00m² (seis mil e cinquenta 

metros quadrados), com benfeitorias não averbadas, localizado na 

Linha Colônia Petry, interior, em Tangará – SC, constante de 01 
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(uma) casa (antiga escola) de alvenaria (escola desativada), 

medindo 06,98m X 10,00m² (seis metros e noventa e oito 

centímetros por dez metros quadrados), coberta com telhas de 

barro, piso e forração de madeira, em regular estado de 

conservação, devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Tangará sob matrícula nº 2.173, com as 

seguintes confrontações: ao NORTE e OESTE com Pedro Pauvels, ao 

LESTE com Alberto Arnecki, e ao SUL com Armando Kaefer. 

Considerando as características do imóvel acima descrito (terreno e 

edificação), o mesmo está avaliado em R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais). 

 

 
b) 01 (um) terreno rural, medindo 2.000,00m² (dois mil metros 

quadrados), com benfeitorias averbadas, localizado na Linha 

Rolante, interior, em Tangará – SC, constante de 01 (um) prédio 

escolar de alvenaria (escola desativada), medindo 10,50m X 

06,50m² (dez metros e cinquenta centímetros por seis metros e 

cinquenta centímetros quadrados), coberto com telhas de barro, 

piso e paredes de alvenaria e forração de madeira, em mal estado 

de conservação, devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Tangará sob matrícula nº 6.810, com as 

seguintes confrontações: ao NORTE, SUL e LESTE com Vilmar 

Likoski, e ao OESTE com Estrada Municipal. Considerando as 

características do imóvel acima descrito (terreno e edificação), o 

mesmo está avaliado em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). 

 
 

c) 01 (um) terreno rural, medindo 1.500,00m² (um mil e quinhentos 

metros quadrados), com benfeitorias averbadas, localizado na Linha 

Floresta do Caçador, interior, em Tangará – SC, constante de 01 

(um) prédio escolar de alvenaria (escola desativada), medindo 

10,70m X 06,50m² (dez metros e setenta centímetros por seis 

metros e cinquenta centímetros quadrados), coberto com telhas de 

barro, com apenas 04 (quatro) paredes de alvenaria, sem piso, 

paredes e forração em face de incêndio ocorrido, em mal estado de 
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conservação, devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Tangará sob matrícula nº 6.813, com as 

seguintes confrontações: ao NORTE, SUL, LESTE e OESTE com 

Arlindo Paravise. Considerando as características do imóvel acima 

descrito (terreno e edificação), o mesmo está avaliado em R$ 

3.000,00 (três mil reais). 

 
 
 
2 - DA APRESENTAÇÃO 
 
 
Os documentos referentes a Habilitação e Proposta serão apresentados 
simultaneamente à Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE 
TANGARÁ, ESTADO DE SANTA CATARINA, no dia e horário indicados no 
preâmbulo deste Edital, em 02 ( dois ) envelopes distintos, fechados, cada 
um deles correspondendo a uma das fases, contendo em sua parte externa 
o nome completo do proponente e a identificação deste Edital. 
 
 
2.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE 1) 
 
 
Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) 
via, em envelope fechado, constando na parte frontal as seguintes, 
indicações: 
 
 
 
  ENVELOPE N.º 1 
 
 
Da: (empresa e/ou nome profissional) 
MUNICÍPIO DE TANGARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE "CONCORRÊNCIA"  - LICITAÇÃO N.º 080/2014 
ENVELOPE N.º 01 - "HABILITAÇÃO 
 
 
2.2 -  FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ENVELOPE 2) 
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A proposta deverá ser apresentada de acordo com o exigido neste Edital, 
devendo preencher os requisitos mínimos de participação previstos no 
item. 2.2.1. e 3. deste Edital, datilografada ou por impressão em sistema 
eletrônico de processamento de dados, datada, carimbada e assinada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas. 
     
  ENVELOPE N.º 2 
 
 Da: (empresa) 
MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE "CONCORRÊNCIA"   - LICITAÇÃO N.º 080/2014 
ENVELOPE N.º 02 -   PROPOSTA 
 
 
2.2.1.  A proposta deverá preencher os requisitos mínimos exigidos neste 
Edital e seus anexos. 
 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
 
Poderão participar da presente Licitação qualquer pessoa (física e/ou 
jurídica), DEVENDO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  
                                        
 
3.1. Qualificação Jurídica 
 
3.1.1.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores e estatuto em vigor,  e/ou registro comercial no caso de 
empresa individual. 
 
3.1.2. Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, em se tratando de 
pessoa jurídica ou física.  
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3.1.3.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
- pessoa jurídica. 
 
3.1.4. Xerocópia autenticada do RG e CPF no caso de pessoa física. 
                     
4- DA PROPOSTA 
 
4.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou por impressão em 
sistema eletrônico de processamento de dados, datada, carimbada e 
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os requisitos 
mínimos exigidos neste Edital. 
 
4.2. O prazo de validade da proposta será de 30 (trinta) dias corridos. 
  
4.3. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, 
(art. 43, § 6.º da Lei n.º 8.666/93 e alterações pela lei n.º 8.883/94).   
 
 
5 - DA OUTORGA DA ESCRITURA 
 
A outorga da escritura será efetuada após o transito em julgado da 
homologação do certame e efetuado o pagamento integral do preço. 
 
 
6 - DO JULGAMENTO  
 
6.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer MAIOR LANCE , 
observado o preço mínimo previsto no item 1.2., "a" , do presente edital, 
bem como o atendimento dos requisitos na Lei Municipal n. 2.110, de 05 
de Junho de 2.012, valor que deverá ser pago à vista, por ocasião da 
assinatura da Escritura de  Compra e Venda. 
 
6.2. As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus 
anexos serão desclassificadas. 
 
6.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93 e alterações pela lei n.º 
8.883/94, combinado com a Emenda Constitucional n.º 06/95, far-se-á 
sorteio na mesma. 
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6.4. As questões relativas ao julgamento não previstas neste edital serão 
resolvidas pela Comissão de Licitações, a seu inteiro critério, observando 
as normas de julgamento e apreciação. 
 
 
7 - DOS RECURSOS DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
7.1. DOS RECURSOS 
 
7.2. - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação 
caberão recursos previstos na Lei 8.666/93 e alterações da Lei 8.883/94 
(Conforme artigo 109), nos casos de: 
 
  
· HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO; 
· JULGAMENTO DAS PROPOSTAS; 
· ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
  
 
7.3. - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis  da  intimação  da 
decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso 
hierárquico. 
  
7.4. - Havendo recurso referente a fase de habilitação, os envelopes 
contendo as propostas de todas as licitantes após rubricados pelos 
membros da Comissão e representantes das licitantes, ficarão em poder 
da Comissão até o julgamento do  recurso interposto. 
 
7.5. - Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, 
interpostos mediante petição datilografada, devidamente arrazoado e 
subscrito pelo representante legal ou preposto da recorrente e/ou pelo 
próprio profissional. 
  
7.6. - Os recursos serão protocolados e entregues ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, não sendo conhecidos os interpostos 
fora do prazo legal. 
 
 
8 - DAS PENALIDADES 
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8.1 - A recusa injusta do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo 
órgão contratante, caracteriza o descumprimento  total da obrigação 
assumida. 
  
8.2 - O atraso injustificado para o cumprimento das obrigações constantes 
deste Edital, sujeitará a Administração a rescindir unilateralmente o 
contrato e  aplicar as demais sanções prevista na Lei n.º 8.666/93 e 
alterações da Lei 8.883/94, além de multa de 2 % sobre o valor da 
alienação , pelo que  o vencedor deverá devolver o imóvel ao Município, 
mediante restituição do preço pago devidamente corrigido, no mesmo 
prazo para pagamento do preço. 
 
 
9. - DAS SANÇÕES 
 
9.1. Verificada uma das hipóteses do sub-item anterior, o Município 
poderá optar pela convocação das demais proponentes da licitação, 
obedecida sucessivamente a ordem de classificação na forma do § 2º do 
art. 64 da Lei n.º 8.666/93. 
  
9.2. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado, o 
Município poderá, garantida a prévia defesa do contratado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente com as 
seguintes sanções: 
  
I-  Advertência; 
 
II-  Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
  
III-  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou  a penalidade, a qual será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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9.3 - As sanções previstas neste Edital é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
10.1.  Os interessados na obtenção de cópias do Edital poderão fazê-lo 
mediante solicitação ao departamento de licitações do município, sito na 
Av. Irmãos Piccoli, 267 ou através do fone 49 35321522.  
 
10.2.  Faz parte integrante deste Edital independentemente de tanscrição, 
os seguintes anexos: 
 
 
ANEXO    I   -  Minuta do Contrato 
ANEXO    II  -  Lei Municipal n. 2.202, de 14 de Maio de 2.014. 
 
 
  

EUCLIDES CRUZ 
Prefeito Municipal 

 
 

 


