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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0069/2021 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 0003/2021 

 

1 - DA LICITAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede 

à Av. Rio Grande do Sul,  n. 458, cidade Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina,  através de 

seu Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que realizará 

Licitação Pública na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR PREÇO OU OFERTA 

regida pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações c/c a Lei Municipal n. 2.572/2021, 

datada de 04/08/2021, objetivando a ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. A 

Comissão Permanente de Licitações reunir-se-á no dia 04 DE OUTUBRO DE 2021, às 08h30m, na 

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes/SC, sito a Av. Rio Grande do Sul, n. 

458, Centro, para o recebimento das propostas dos interessados para alienação do bem imóvel, 

maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (0xx49) 3436-4300 ou pelo site 

www.faxinal.sc.gov.br. 

 

2 - DO OBJETO 

 

a) A presente licitação tem como objeto a alienação de uma área de terras constante de parte 

do lote rural “D”, do Bloco 12º, da Fazenda Ressaca, Município de Faxinal dos Guedes, com área 

de 10.000 m², ou seja,, 1,0 há, com seu perímetro descrito no sentido horário a partir do M-26, 

localizado no extremo leste da propriedade, segue as seguintes medidas, rumos e confrontações, 

a partir do M-26, segue 7143 metros, rumo 76º18’NW, confronta com a antiga estrada estadual 

que separa das terras de Darci José Sette, até encontrar o M-82, deste ponto segue 140 metros, 

rumo 13º12’NE, confronta com parte do mesmo lote “D”, de Edemar Luiz Pilatti, até encontrar o 

M-83, desse ponto segue 71,43 metros, rumo 76º 18’SE, confronta com parte do mesmo lote “D”, 

de Edemar Luiz Pilatti, até encontrar o M-84, deste ponto segue 140 metros, rumo 13º 12’SW, 

confronta com parte do lote “E”, de Lindo Pasini, até encontrar o M-26, ponto de partida desta 

descrição, Imóvel Cadastrado no INCRA sob n. 815.128.005.622-4. 

 

3. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

3.1 - DIA: 04 DE OUTUBRO DE 2021. 

3.2 - HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 08H30M (Horário de Brasília DF). 

3.3 - HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 08H30MIN (Horário de Brasília DF). 

3.4 - ENDEREÇO: Sala de Licitação junto ao prédio da Prefeitura do Município de Faxinal dos 

Guedes/SC, com sede jurídica à Av. Rio Grande do Sul, n. 458, Centro. 
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4. DO LOCAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DO EDITAL 

 

4.1 - O Edital e seus anexos serão disponibilizados em arquivo PDF, no sítio do Município na 

internet, no endereço www.faxinal.sc.gov.br. 

 

4.2 - Todas as informações relativas ao Edital serão prestadas pelo Setor de Licitações, pelo e-mail 

licitacao2@faxinal.sc.gov.br ou pessoalmente, formulada por escrito, protocolada no setor de 

licitações situado na Sede da Prefeitura, localizada na Av. Rio Grande do Sul, n. 458, Centro, 

Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, CEP 89694-000. 

 

4.3 - Os adquirentes do Edital poderão fazer pedidos de informações complementares, por 

escrito, até 03 (três) dias úteis antes da data prevista para a entrega da documentação e das 

propostas. 

 

4.4 - Serão respondidos todos os pedidos considerados procedentes em até 02 (dois) dias úteis 

antes da data para a entrega dos envelopes. 

 

5. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

5.1- A presente Licitação tem fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/1993 e suas posteriores 

alterações, Lei Orgânica Municipal artigo 78.C, Lei Municipal n. 2.572/2021, datada de 04 de 

agosto de 2021 e LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas disposições deste Edital e demais 

disposições legais que regem a matéria. 

 

6. DO OBJETO 

 

6.1 - A presente licitação, possui como objeto a CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINADA A ALIENAÇÃO 

DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES/SC, EM CONFORMIDADE 

COM A LEI MUNICIPAL N. 2.572/2021. 
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6.2 – Do Lote a ser alienado: 

Item Descrição Un Quant. Valor Mínimo 

 
 
 
 
 
 

1 

uma área de terras constante de parte do lote rural “D”, do Bloco 12º, da 
Fazenda Ressaca, Município de Faxinal dos Guedes, com área de 10.000 m², 
ou seja,, 1,0 há, com seu perímetro descrito no sentido horário a partir do M-26, 
localizado no extremo leste da propriedade, segue as seguintes medidas, rumos 
e confrontações, a partir do M-26, segue 7143 metros, rumo 76º18’NW, 
confronta com a antiga estrada estadual que separa das terras de Darci José 
Sette, até encontrar o M-82, deste ponto segue 140 metros, rumo 13º12’NE, 
confronta com parte do mesmo lote “D”, de Edemar Luiz Pilatti, até encontrar o 
M-83, desse ponto segue 71,43 metros, rumo 76º 18’SE, confronta com parte do 
mesmo lote “D”, de Edemar Luiz Pilatti, até encontrar o M-84, deste ponto segue 
140 metros, rumo 13º 12’SW, confronta com parte do lote “E”, de Lindo Pasini, 
até encontrar o M-26, ponto de partida desta descrição, Imóvel Cadastrado no 
INCRA sob n. 815.128.005.622-4 

 
 
 
 
 
 

Un 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

R$ 280.000,00 

 

6.3 – Do deposito antecipado: Conforme dispõe as Leis que autorizam a alienação, o licitante 

interessado deverá, para fins de habilitação depositar antecipadamente o valor correspondente a 

5% do valor de avaliação, qual seja: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

7.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei, protocolando o pedido por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data 

fixada para abertura da Sessão Pública, no endereço da Prefeitura Municipal de Faxinal dos 

Guedes, Estado de Santa Catarina, localizada na Av. Rio Grande do Sul, n. 458, Centro, CEP 89.694-

000, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

7.2 Somente serão admitidas as impugnações que forem dirigidas ao Presidente da Comissão de 

Licitações ou ao Prefeito Municipal, protocoladas no Setor de Licitações da Prefeitura de Modelo, 

no endereço informado no item anterior, por escrito, não sendo aceita qualquer outra forma de 

envio. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO 

 

8.1 – Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante 

deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante 

desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente que contenha 

foto, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão em caso de estar 

representando outra pessoa. 

 

8.1.1 – O Licitante que vier a si mesmo representar fica dispensado de procuração, apresentando 

apenas documento oficial com foto. 
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8.2 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

 

8.3 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

 

8.4 - Poderá representar o licitante qualquer pessoa mediante instrumento de procuração público 

ou particular. 

 

8.4.1 – No caso de procuração particular, a firma do outorgante deverá ser reconhecida em 

cartório. 

 

8.5 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de 

se manifestar durante a sessão. 

 

8.6 - Autenticações por Funcionário Público desta Administração, com exceção do documento de 

identificação somente serão realizadas até as 17h00min do último dia útil que anteceder a data de 

abertura dos envelopes. 

 

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1 – A documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser entregues no setor de 

licitações do Município de Faxinal dos Guedes/SC, dirigidos ao Presidente da Comissão de 

Licitações, no endereço, local e IMPRETERIVELMENTE ATÉ o horário indicado no item 3 deste 

edital, em 2 (dois) envelopes fechados, opacos e indevassáveis, contendo no primeiro a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e no segundo PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

9.2 – A documentação de habilitação e a proposta de preços não poderão conter emendas, 

rasuras ou entrelinhas, com a primeira via da proposta no original na forma disposta neste edital. 

 

9.3 - Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 

anverso com o nome do licitante e contento em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
PROCESSO LICITATORIO 0069/2021 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0003/2021 
NOME DO PROPONENTE: __________________________ 
CPF e/ou CNPJ sob Nº: _______________________ 
E-MAIL (SE HOUVER): _______________________ 
TELEFONE: (___) _______________ 
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ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
PROCESSO LICITATORIO 0069/2021 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0003/2021 
NOME DO PROPONENTE: ______________________ 
CPF e/ou CNPJ sob Nº: ______________________ 
E-MAIL (SE HOUVER): ______________________ 
TELEFONE: (__) _______________ 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1 – A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope n.º 01) deverá ser apresentada em 

envelope indevassável, separado e distinto das propostas, conforme disposto neste Edital, 

composta de documentos originais ou fotocópias autenticadas em cartório ou por servidor 

designado pelo Município, sem prejuízo de eventual averiguação dos respectivos originais, a 

critério da Comissão de Licitação, devendo constar os documentos a seguir apontados. 

 

10.2 – Pessoas Físicas: 

 

a) Cópia autenticada da Cédula de Identidade; 

 

b) Cópia autenticada do CPF; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede 

do licitante, mediante Certidões Negativas de Débito; 

 

d) Comprovação em depósito do recolhimento de 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel no 

Banco do Brasil, Agência sob n. 4602-7, CNPJ sob n. 83.009.910/0001-62, Conta Movimento sob n. 

86-8, Município de Faxinal dos Guedes/SC, identificando o número do CPF/MF do participante da 

licitação. 

 

e) dados pessoais, nome completo, cpf/mf e bancários para devolução do recolhimento de 5% 

(cinco por cento), caso não se sagre vencedor. 

 

10.3 – Pessoas Jurídicas: 

 

Capacidade Jurídica: 

 

a) Ato constitutivo ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em se tratando 

de sociedades comerciais, acompanhados, no caso de sociedade por ações, de documento de 

eleição de seus administradores, com todas as suas alterações (legalmente constituídas a pelo 

menos 05(cinco) anos; 
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Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no cadastro geral de pessoas jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com a fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal da 

sede do licitante; 

 

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) no caso da empresa em funcionamento; 

 

e) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/11. 

 

f) Comprovação em depósito do recolhimento de 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel no 

Banco do Brasil, Agência sob n. 4602-7, CNPJ sob n. 83.009.910/0001-62, Conta Movimento sob n. 

86-8, Município de Faxinal dos Guedes/SC, identificando o número do CNPJ/MF do participante da 

licitação. 

 

g) dados pessoais do sócio administrador que representa a pessoa jurídica, contendo nome 

completo, cpf/mf, número do CNPJ/MF e dados bancários da personalidade jurídica para 

devolução do recolhimento de 5% (cinco por cento), caso não se sagrou vencedor. 

 

11 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11.1 – A PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n.º 02) deverá ser apresentada em envelope 

indevassável, separado e distinto dos documentos de habilitação, conforme disposto neste Edital, 

devendo constar em seu interior o seguinte: 

 

11.1.1 – A Carta Proposta, indicando em algarismos e por extenso, de forma clara e visível, o valor 

proposto, em moeda corrente nacional, que deverá ser igual ou maior que o valor de avaliação 

constante no item 6.2 do presente Edital, para pagamento em até 30 (trinta) dias úteis, após a 

homologação do presente certame. 

 

11.2 - Será desclassificada a proposta que: 

 

11.2.2 - Apresentar preços finais inferiores ao valor estabelecido neste Edital; 
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12 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

12.1 - A abertura dos envelopes de habilitação será realizada no local, data e horário indicados no 

item 2 deste edital, pela comissão de licitações, dando vista aos presentes na sessão pública. 

 

12.2 – Os envelopes de proposta de preços serão abertos depois de transcorrido o prazo 

regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso, e poderá ser antecipada, observado 

as disposições deste Edital. 

 

12.3 – Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão 

abertos pela comissão de licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação aos 

presentes, exigindo suas rubricas em cada uma das páginas. 

 

12.4 – Abertos os envelopes de documentação, a comissão de licitação apreciará os documentos 

de cada licitante, podendo suspender a sessão se surgirem dúvidas, seja para realização de 

diligências, consultas ou outro motivo justificado na própria Ata. 

 

12.5 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação, realização de 

diligências, consultas ou outro motivo, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação de 

cada licitante. 

 

12.6 - Depois de proferido o resultado da fase de habilitação, poderão ser abertos os envelopes 

contendo as propostas de preços, desde que não tenha havido recursos ou após a assinatura do 

respectivo termo de renúncia expressa pelos licitantes de que trata esta fase, consignada na ata 

da própria sessão pública, será realizada a abertura das propostas de preços. 

 

12.7 – Se houverem recursos referentes à habilitação, os envelopes de proposta de preços serão 

abertos somente após o resultado final do deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 

 

12.8 – Ocorrendo a situação prevista no item acima, as licitantes serão convocadas no sítio oficial 

do município a comparecer para acompanhar a abertura dos envelopes de Proposta de Preços, 

ficando estes sob a guarda da Comissão de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus 

membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 

12.9 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no 

ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 

12.10 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes da licitação. 
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12.11 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricadas pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

 

12.12 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

 

12.13 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes Propostos não 

caberão desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 

 

12.14 - É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 

Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente nos envelopes. 

 

12.15 – Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficarão à disposição destas 

pelo período de 15 (quinze) dias úteis, contados do encerramento da licitação, transcorrido o 

prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 

quando denegados os recursos interpostos, após, serão destruídos pela Comissão de Licitação. 

 

12.16 - Os envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes inabilitados serão devolvidos 

aos mesmos, devidamente fechados. 

 

12.17 – Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser 

como ouvinte. 

 

12.18 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

contendo sua Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta 

Concorrência ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior. 

 

13. DOS RECURSOS 

 

13.1 - São admissíveis recursos conforme preconiza o art. 109 e seus incisos da Lei Federal n. 

8.666/93 e suas posteriores alterações, em qualquer fase da licitação. 

 

14. DO JULGAMENTO DAS POPOSTAS 

 

14.1. No julgamento das propostas atendidas as condições prescritas no Edital, a adjudicação será 

pelo MAIOR PREÇO OU OFERTA. 
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14.2. Verificado a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será considerada como 

critério de desempate o sorteio. 

 

14.3. Serão analisadas e apreciadas para julgamento inicialmente as propostas para pagamento A 

VISTA, compreendido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do presente 

certame. 

 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.1. A pessoa física ou jurídica, proponente ou vencedora, conforme o caso, que não cumprir as 

obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita as seguintes penalidades: 

 

15.1.1. Advertência; 

 

15.1.2. Multa de 5% sobre o valor da proposta; 

 

15.1.3. Suspensão do direito de licitar junto a Administração Pública; 

 

15.1.4. Declaração de inidoneidade. 

 

15.2. Será aplicada a multa de 10% sobre o montante da proposta no caso de inadimplência, por 

descumprimento das obrigações editalícias. 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1- O pagamento deverá ser realizado com a condição de pagamento a vista, em até 30 dias 

úteis contados da homologação do presente processo licitatório. 

 

15.2- A transferência do título de propriedade, será encaminhada ao cartório, após o pagamento e 

quitação do imóvel. 

 

15.3 - Será constado na escritura as condições estabelecidas neste edital e nas Leis que autorizam 

a presente alienação. 

 

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

16.1 - A Prefeitura de Modelo reserva-se o direito de cancelar esta CONCORRÊNCIA, por 

conveniência administrativa, sem que caiba quaisquer indenizações. No caso de anulação, os 

proponentes terão o direito à devolução dos respectivos depósitos. 

 

16.2 - Caberá ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a homologação do certame, após a 

análise de todas as fases procedimentais. 
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16.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

16.4 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da alienação. 

 

16.5 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo 

de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 

mesmo desde a realização da Sessão Pública. 

 

16.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. 

 

16.7 - Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na municipalidade. 

 

16.8 - As receitas decorrentes da alienação de que trata esta Lei, serão aplicadas obrigatoriamente 

em despesas de capital, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, na execução de 

investimentos em infraestrutura e melhorias das áreas públicas, de lazer, aquisição de bens 

imóveis, pavimentação urbana, passeios públicos, e ou aquisição de bens e obras, de interesse 

público. 

 

19.9 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Edital. 

 

19.10 - Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, analisados e 

decididos à luz das disposições da Lei Federal n. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores 

alterações, ou outras normas de Direito Administrativo aplicáveis. 

 

17.7 - Dê-se-lhe a divulgação e publicação, na forma prevista no art. 21 da lei 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

 

Faxinal dos Guedes/SC, 30 de agosto de 2021 

 

 

JOÃO CARLOS ZANETTI 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 


