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PROCESSO LICITATÓRIO 041/2014 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2014 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
 

 

 

 

 

 

De ordem do Sr. Prefeito Municipal de Carmo do Paranaíba - MG, através da Comissão 

Permanente de Licitações e de acordo com a Lei n°. 8.666, de 21/06/93, com as alterações 

introduzidas posteriormente, pelas Leis nºs.: 8.883, de 08/06/94; 9.032, de 28/04/95; 9.648, de 

27/05/98 e 9.854, de 27/10/99, e autorizado pela Lei Municipal n° 2.253 de 18 de março de 2014, 

torna-se público para o conhecimento de quantos possam interessar, que fará realizar processo 

licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA do tipo MAIOR PREÇO POR ITEM. Para tanto, 

receberá os envelopes para protocolo até as 13h00min do dia 14 de maio de 2014, na Sala de 

reuniões da Divisão de Compras e Licitações, situada à Av. Costa Júnior nº 306, em Carmo do 

Paranaíba-MG, os bens abaixo discriminados: 

 

 

1 - DO OBJETO: 

 

1.1 - Alienação de bens imóveis patrimoniais do Município situados na zona urbana desta 

cidade de Carmo do Paranaíba, Matrículas nº 1.228 e 1.229 de 29 de março de 1978, conforme 

autorizado pela Lei Municipal n° 2.253 de 18 de março de 2014. 

 

1.2 - RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PATRIMONIAIS: 

 

 

I) MATRÍCULA NÚMERO 1.228: Um terreno com área total de 7.000m². (sete mil metros 

quadrados) situado na cidade de Carmo do Paranaíba – MG, nas Ruas Governador 

Valadares, São Paulo, Avenida Ipiranga e rua sem denominação, constituído das 

ÁREAS 1 ( um) e 2 (dois), assim descriminadas: ÁREA 1: terreno com 1.987,00m². (um 

mil novecentos e oitenta e sete metros quadrados), medindo 5,00m. (cinco metros) 

recorte na esquina da Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves; frente com a Rua 

São Paulo; 93,00m. (noventa e três metros) no alinhamento da Avenida Presidente 

Tancredo de Almeida Neves; frente 2,00m. (dois metros) recorte na esquina da Avenida 

Presidente Tancredo de Almeida Neves, com a Rua Governador Valadares, pela frente; 

22,00m. (vinte e dois metros) dividindo com a área 02 à esquerda; 95,00m. (noventa e 

cinco metros) na divisa com o lote 02, fundos; 20,00m. (vinte metros) no alinhamento da 

Rua São Paulo à direita, fechando no recorte. ÁREA 2: terreno com 5.013,00m². (cinco 

mil e treze metros quadrados) medindo 70,00m. (setenta metros) no alinhamento da Rua 

Governador Valadares à frente; 22,00m. (vinte e dois metros) na divisa com a área n° 01 

à direita; 95,00m. (noventa e cinco metros) dividindo com a área n° 01 à direita; 45,00m. 

(quarenta e cinco metros) alinhamento da Rua São Paulo, fundo; 100,00m. (cem metros) 

dividindo com o Município de Carmo do Paranaíba-MG à esquerda. BENFEITORIAS 

CONSTANTES NA ÁREA n° 02: 1°) Um armazém de alvenaria e estrutura metálica, 

com área de 1.400m².  (um mil e quatrocentos metros quadrados), medindo 70 (setenta) 

x 20 (vinte) metros, com capacidade para 50.000 (cinqüenta mil) sacas, construído no 
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ano de 1.966 (um mil, novecentos e sessenta e seis); 2°) Um escritório de alvenaria 

coberto de laje, com cinco cômodos, medindo 8,50 (oito e cinqüenta) x 7,10 (sete e dez) 

metros, com área de 60,35m². (sessenta metros e trinta e cinco decímetros quadrados) e 

um anexo cabine da balança, medindo 3,00 (três) x 1,70 (um e setenta) metros, com área 

de 5,10m². (cinco metros e dez decímetros quadrados), de alvenaria e cobertura de laje, 

construídos no ano de 1.966 (um mil novecentos e sessenta e seis); 3°) Um barracão de 

alvenaria e cobertura de telhas de amianto, medindo 7,60 (sete e sessenta) x 3,80 (três e 

oitenta) metros, com área de 28,88m². (vinte e oito metros e oitenta e oito decímetros 

quadrados), com três cômodos, construído no ano de 1.976 (um mil novecentos e setenta 

e seis); 4°) Uma guarita de alvenaria coberta de laje, medindo 1,40  (um e quarenta) x 

1,20 (um e vinte) metros, com área de 1,68m². (um metro e sessenta e oito decímetros 

quadrados), construída no ano de 1.976 (um mil novecentos e setenta e seis), conforme 

escritura pública lavrada em  data de 30 de março de 1998, Livro 116, fls. 190v/193, 

registrada no CRI desta comarca sob o nº R-3-1.228, livro 2-RG.  

Valor Avaliado: R$ 1.616.774,99 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e 

setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

 

II)  MATRÍCULA NÚMERO 1.229: Um terreno urbano situado na cidade de Carmo do 

Paranaíba, nas Ruas Governador Valadares e São Paulo, identificado como ÁREA 19 

(dezenove), após desdobramento constante da averbação AV-3, do Serviço de Registro 

de Imóveis desta comarca, com área remanescente de 6.474,40 m2 (seis mil 

quatrocentos e setenta e quatro metros e quarenta centímetros quadrados), em 

confrontação com as citadas vias públicas e terreno do Município de Carmo do 

Paranaíba, contendo as seguintes BENFEITORIAS: Um armazém de alvenaria e 

estrutura metálica, medindo 66,00 m. (sessenta e seis) metros por 40,00m. (quarenta 

metros), com área construída de 2.640,00m
2
 (dois mil, seiscentos e quarenta metros 

quadrados), situado na cidade de Carmo do Paranaíba, MG, nas ruas Governador 

Valadares e São Paulo, adquirido por compra e venda que lhe foi feita pela Companhia 

de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (CASEMG), conforme escritura pública 

lavrada em data de 30 de março de 1998, Livro 116, fls. 190v/193, registrada no CRI 

Local sob o n° R-2-1.229, livro 2-RG.  

Valor Avaliado: R$ 1.734.349,00 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e quarenta e nove reais). 

 

Observação: O imóvel constante da Matrícula 1.228 de 29 de março de 1978, através da 

Averbação número R-8, do Serviço de Registro Imobiliário desta comarca encontra-se sob regime 

de concessão de uso pactuado com a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Núcleo Carmo do 

Paranaíba Ltda, instituída por intermédio de Escritura Pública datada de 14 de junho de 2005, 

lavrada pelo 1º Tabelionato de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, estará em vigor até a data de 

31 de dezembro de 2014, ao passo que o imóvel constante da Matrícula 1.229, de 29 de março de 

1978, através de Contrato Administrativo de Concessão de uso de Imóvel , a título gratuito, datado 

de 23 de março de 2005, em favor da Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba Ltda, 

estará em vigor até a data de 31 de dezembro de 2014.  

 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1 - Poderá participar desta concorrência qualquer pessoa física ou jurídica que 

comprove o recolhimento da quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação, 

mediante caução real, ou fidejussória, fiança bancária a ser emitida por pessoa sem qualquer 
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restrição creditícia. Os interessados deverão procurar a Tesouraria da Prefeitura Municipal para 

efetuar a caução, situada à Praça Misael Luiz de Carvalho nº 84. O valor da garantia será 

considerado parte do pagamento, caso seja efetuada a compra de algum dos imóveis. Tal garantia 

deverá ser depositada ou efetuada até as 16h00min do dia 13 de maio de 2014. O depósito da 

Caução poderá ser efetuado na Conta: 59-5 – Agência: 1900 – Operação: 006 – Caixa Econômica 

Federal. 

 

2.2 - Caso o licitante concorra a mais de um imóvel, deverá efetuar uma caução para 

cada item ofertado. 

 

2.3 - Os interessados deverão protocolar os envelopes citados abaixo, até as 13h00min 

do dia 14 de maio de 2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Av. Costa 

Júnior nº 306. Os envelopes deverão ser fechados bem lacrados, datado e assinado, deverão estar 

sem rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, com descrição clara e detalhada da proposta. 

Deverá ter um envelope para a habilitação e outro para a proposta, com a identificação do 

comprador e número da Concorrência 002/2014 na parte externa dos mesmos, bem como a 

identificação do interessado, conforme modelos a seguir: 

  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2014 

 

Nome do interessado ou da empresa: ___________________________ 

 

Envelope nº 01:     HABILITAÇÃO  
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2014 

 

Nome do interessado ou da empresa: ____________________________ 

 

Envelope nº 02:      PROPOSTA 

2.4 - Os envelopes de habilitação serão abertos no dia 14 de maio de 2014, às 

13h30min, devendo os envelopes de propostas serem abertos neste mesmo dia, caso estiverem 

todos os licitantes presentes no ato.  

 

2.5 - Os bens estão sendo alienados no estado em que se encontram, ficando o Município 

livre e desembaraçado de quaisquer ônus que sobre eles recaiam. Ficando a cargo do arrematante as 

eventuais providências que sejam necessárias às regularizações de qualquer natureza. 

  

2.6 – A venda será “ad corpus”, sendo meramente enunciativas as referencias feitas as 

dimensões do imóvel. Eventuais diferenças de medidas, áreas e confrontações encontradas nos 

imóveis serão resolvidas pelo arrematante, sem ônus para o Município, porquanto as descrições 

constantes deste edital obedecem ás aquisições primitivas e constam dos respectivos títulos 

aquisitivos. 

 

2.7 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação pessoas e empresas que 

não se enquadram no Artº 9º da Lei 8.666/93. 

 

3 - DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

3.1 - Pessoa Física: 
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- Identidade (RG); 

- CPF; 

- Comprovante de residência; 

- Endereço completo com nº de telefone para contato; 

- Comprovante de Depósito da CAUÇÃO/GARANTIA emitido pela Tesouraria da 

Prefeitura Municipal. 

 

3.2 – Pessoa Jurídica: 

 

- CNPJ; 

- Contrato social e última alteração contratual, se houver; 

- Identidade (RG) e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos 

diretores da empresa; 

- Comprovante de Depósito da CAUÇÃO/GARANTIA emitido pela Tesouraria da 

Prefeitura Municipal. 

 

Os documentos de habilitação preliminar deverão ser apresentados em cópia 

autenticada em cartório, ou na Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, por servidor designado 

para tal fim. 

 

4 - DO JULGAMENTO: 

 

4.1- A Comissão Permanente de Licitações analisará, em primeiro lugar, a habilitação 

preliminar.  Os membros da Comissão Permanente de Licitações e os participantes rubricarão cada 

documento.  Serão inabilitados os interessados que não atenderem as exigências deste Edital, e 

também o interessado que não comprovar o recolhimento da garantia/caução. 

 

4.2 - Encerrada a fase de habilitação preliminar pelo julgamento definitivo, a Comissão 

Permanente de Licitações devolverá as propostas aos interessados inabilitados, cujos representantes 

retirar-se-ão da sessão ou nela permanecerão apenas como ouvintes. 
 

4.3 - Será desclassificada a proposta que: 

 

 Não atenda às exigências do Edital e/ou imponha condições; 

 Seja omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

 Contenha preço abaixo da avaliação mínima. 

 

4.4 - Atendidas as exigências do Edital, a Comissão Permanente de Licitações analisará 

as propostas e considerará vencedora aquela que se apresentar de acordo com as especificações 

estabelecidas e oferecer o MAIOR PREÇO POR IMÓVEL, acima da Avaliação mínima. 

 

4.5 - Caso o licitante seja vencedor em um ou mais itens, todos os valores depositados 

em caução serão revertidos como parte do pagamento inicial, perdendo o licitante a condição de 

vencedor, caso o(s) cheque(s) dado(s) em caução não tenha(m) a suficiente provisão de fundos. 

 

4.6 - Caso haja desistência dos itens ofertados, o licitante perderá o direito à devolução 

de todos os valores caucionados em benefício do Município. 
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4.7 - Caso o licitante não seja vencedor em nenhum item ofertado, os valores 

depositados em caução serão devolvidos a partir da Homologação do processo. 

 

4.8 - Em caso de divergência entre os preços unitário e total, nos erros de cálculo e 

nas composições de preço, prevalecerá sempre o mais vantajoso para o Município de Carmo 

do Paranaíba/MG. Assiste ao Município o direito de exigir esclarecimentos sobre qualquer 

dúvida que possa ocorrer em relação ao conteúdo das propostas e, ainda, solicitar dados 

adicionais. 

 

4.9 - Em caso de empate será obedecido o disposto no § 2º, do art. 45 da Lei nº 

8.666/93, ficando, desde já, convocados os licitantes para realização do sorteio na reunião de 

abertura e julgamento das propostas que será marcada no ato da habilitação. 

 

4.10 - Será lavrada a ata desde abertura até a adjudicação das propostas.          

 

   

5 - FORMA DE PAGAMENTO: 

 

5.1 - Os bens adquiridos deverão ser pagos da seguinte forma: 10 % (dez por cento) à 

vista após a homologação do processo licitatório, 40% (quarenta por cento) no prazo máximo de 

30 (trinta) dias contados da data correspondente ao primeiro pagamento e 50% (cinquenta por 

cento) no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data correspondente ao primeiro 

pagamento. 

 

5.2 - O comprador pagará, em qualquer agência bancária, conforme especificado acima, 

o valor do bem adquirido, através de recolhimento de guia específica – DAM – emitida pela 

Tesouraria do Município de Carmo do Paranaíba, com a identificação do imóvel. 

 

5.3 – Na hipótese de inadimplência, o licitante vencedor obrigar-se-á ao pagamento 

de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e multa de 5% (cinco por cento) 

incidente sobre o valor da alienação feita. 
 

5.4 – Caso a inadimplência perdure por mais de 30 (trinta) dias, o licitante perderá 

o direito sobre o imóvel ao qual ofertou lance, devendo a Administração Pública proceder a 

sua retomada, mediante notificação escrita com antecedência de 05 (cinco) dias, ficando 

retida, a título de compensação, a garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação, 

prevista no item 2.1 retro. 
 

5.5 - As escrituras dos bens adquiridos somente serão lavradas após a quitação 

integral do valor dos imóveis, num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, sendo que todas 

as despesas, inclusive com os seus respectivos registros, serão por conta do comprador. 

 
 

6 - VISITAÇÃO: 

 

6.1 - Os bens imóveis a serem alienados poderão ser vistoriados em seus respectivos 

endereços, em horário livre. 
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6.2 - Na hipótese de qualquer irregularidade do Edital que implique em sua 

impugnação, a mesma deverá ser protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, à 

Praça Misael Luiz de Carvalho n° 84, observado o prazo legal. 

 

6.3 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitações, no horário de 12:00 às 

17:00 horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefax (34) 3851-2068, e-mail: 

compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, no endereço Av. Costa Júnior n° 306, Centro, Carmo do 

Paranaíba/MG.  
 

 

7 – INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

7.1 - A escritura somente poderá ser lavrada em nome do licitante vencedor. 
 

7.2 - A participação de representante nas sessões de Habilitação e Abertura de propostas 

somente será aceita mediante procuração ou carta de credenciamento registrado em cartório, 

conforme modelo próprio. 

 

7.3 – O documento integrante do anexo II deve ter firma reconhecida em cartório. 
 

7.4 - Integram este edital os seguintes documentos: 
 

a) Proposta Comercial – ANEXO I; 

b) Carta de credenciamento – ANEXO II; 

c) Croqui dos Imóveis (Está disponível no Setor de Licitações); 

 
 

Carmo do Paranaíba, 08 abril de 2014. 
 
 

 

 

 

SIMEIRE SILVA MOREIRA CUNHA  

Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
 

 
 

 

 

ITAGIBA DE PAULA VIEIRA 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

 

 

 

MARCOS AURÉLIO COSTA LAGARES 

Prefeito Municipal. 
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