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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 012/2018 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEL)  EMISSÃO: 07.10.2018 
 
 
ABERTURA: 07.11.2018       HORÁRIO: 14h00min 

 

 

  O Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, torna público que no Paço Municipal Dr. David Federamann, 

no 2º andar – sala de licitações -, localizada na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, nesta cidade de 

Ponta Grossa - Paraná, realizar-se-á licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, de 

conformidade com o disposto no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, regulado pela Lei n° 

8.666/1993 e alterações, pelo artigo 14, inciso I da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa e pela 

Lei Municipal n. 13.255/2018 para escolha da maior proposta de compra do imóvel, mediante as 

condições seguintes: 

  

1 – OBJETO  

 

A presente Concorrência tem por objeto a alienação do bem imóvel de propriedade do Município de 

Ponta Grossa, com a seguinte descrição:  

  

Lote 1/U-C (oriundo do desdobro do lote1/U), da quadra nº5, localizado na Vila Capote, 

Bairro de Olarias, medindo 230,58m de frente para a Rua Ermelino de Leão, com área 

total de 14.385m², registrado sob a Inscrição Imobiliária n° 08.6.52.90.1175.000  

 

2 – VALOR DO IMÓVEL 

 

2.1. O valor mínimo do imóvel é composto da seguinte forma: 

 

ELEMENTO VALOR R$ 

IMÓVEL (LOTE 1/U-C) 4.315.500,00 

PROJETO DE APROVEITAMENTO DA ÁREA 441.693,53 

TOTAL 4.757.193,53 

 

2.2. o valor mínimo a ser ofertado na Proposta é de R$ 4.757.193,53 (quatro milhões, setecentos e 

cinquenta e sete mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos); 

  

2.3. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e nas condições físicas e documentais, de 

conservação, ocupação e de titulação em que se encontram;  

  

2.4. O imóvel se encontra livre e desembaraçado de ônus reais, ficando a cargo do interessado as 

eventuais providências que sejam necessárias às regularizações ou manutenções de qualquer 

natureza, inclusive registro, com os ônus e riscos decorrentes;  
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2.5. A área e dimensão do imóvel, constante na avaliação e descrição deste Edital se baseia na 

Certidão n. 103080, devendo ser considerada meramente enunciativa, ficando vedado ao interessado 

exigir complemento de área, indenização ou rescisão do negócio, caso se constate que a área ou 

dimensões do imóvel não coincidam com aquelas que forem encontradas fisicamente, ainda que a 

diferença exceda 1/20 (um vinte avos).  

   

3 – VISITA AO IMÓVEL  

  

3.1. O imóvel que integra o presente Edital de CONCORRÊNCIA poderá ser visitado pelos 

interessados a qualquer dia e horário, independentemente de prévia autorização do Município; 

 

3.2. O fato dos interessados não conhecerem devidamente o imóvel e as condições em que se 

encontra não serão consideradas como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou 

reclamação, uma vez que a visitação é permitida nos moldes do item anterior. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

4.1. A CONCORRÊNCIA será aberta a todos os interessados, podendo oferecer lances, pessoas 

físicas ou jurídicas;  

  

4.2. É vedada a participação da LICITANTE que:  

  

4.2.1. Possua familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado junto ao 

Município de Ponta Grossa;   

  

4.2.2. Seja servidor ou conselheiro do Município de Ponta Grossa, bem como seus cônjuges, 

companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 

grau;  

 

4.2.3. Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de Ponta Grossa ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação (art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93);  

  

4.2.4. Esteja impedido de licitar e contratar com o Município de Ponta Grossa, o Estado do Paraná ou 

a União, durante o prazo da sanção;  

  

4.2.5. For estrangeira e não estiver autorizada a funcionar no País;  

  

4.2.6. Integre um mesmo grupo econômico, assim entendido aquela que tenha diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, todos com vistas à promoção de fraude ou conluio, situação está que desclassificará todas as 

propostas assim enquadradas;  

  

4.2.7. Para fins de comprovação do atendimento dos subitens 3.2.3. e 3.2.4. adicionalmente aos 

documentos exigidos para habilitação, serão efetuadas as seguintes diligências, visando comprovar a 

regularidade da LICITANTE:  
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4.2.7.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992, disponível por 

meio de consulta ao site http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  

  

4.2.7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no endereço 

eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam  

  

4.3. Para habilitação nesta licitação, será necessária a comprovação do recolhimento da quantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do preço mínimo do lote, a título de caução, valor estipulado 

no item 2.2. deste edital;  

  

4.3.1. A apresentação do comprovante dar-se-á junto aos demais documentos do envelope de 

habilitação;  

  

4.4. A caução deverá ser efetuada em moeda corrente nacional e será comprovada por meio de 

depósito identificado (nome e CPF/CNPJ do depositante) na conta corrente do Município de Ponta 

Grossa, junto ao Banco do Brasil, AG 0030-2, C/C 20.834-5, fonte 94;  

  

4.5. Os valores depositados pelos LICITANTES - para fins de caução - que forem considerados 

inabilitados, desclassificados, ou simplesmente não apresentem a melhor oferta, serão devolvidos 

após a publicação do Resultado de Julgamento da Concorrência Pública no Diário Oficial Eletrônico 

do Município;  

  

4.6. Não será devolvida a caução do LICITANTE vencedor que, por qualquer motivo, desista da 

aquisição do imóvel após o processo licitatório. 

  

5. HABILITAÇÃO  

 

5.1. O conteúdo do envelope de HABILITAÇÃO, conforme documentação abaixo relacionada, 

deverá ser apresentado em uma via impressa e encadernada na ordem em que os documentos são  

exigidos  neste  Edital,  sem  folhas  soltas,  com  todas  as  folhas  numeradas  e rubricadas, devendo 

a primeira página conter o índice dos documentos anexados e a última  página, denominada  “Termo  

de  Encerramento”, ser assinada  pelo representante legal; 

 
5.2. Os documentos serão apresentados em envelope fechado endereçado à Comissão de Licitação 

constituída pela Portaria n. 17.758/2018, contendo a documentação de habilitação, constando em sua 

face externa os seguintes dizeres: 
 
 ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 

 CONCORRÊNCIA N° ______  Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

 ABERTURA: ____________  HORÁRIO: _________ 

 EMPRESA:  

 

 

 

 

5.2.1. Pessoa Jurídica deverá incluir no envelope habilitação:  
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5.2.1.1 Apresentação do Certificado do Registro Cadastral. 

 

5.2.1.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei, que deverão estar em plena validade na data da abertura da licitação.  

 

5.2.1.3 Autorização para representar a proponente na licitação (CARTA DE CREDENCIAMENTO – 

ANEXO VIII), datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a 

participação não seja feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado 

por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, 

e exibição do RG do representante legal da empresa. 

 

5.2.1.4 Certidões Negativas: 

a) Certidão de Quitação de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, sede da licitante. 

b) Certidão Negativa de Débito emitida pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitante, no caso 

de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para os outros 

Estados. 

c) Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal de Ponta Grossa e da sede da licitante. 

 

 

5.2.1.5 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias quando não houver prazo de 

validade expresso no documento. 

 

5.2.1.6 Regularidade Trabalhista: prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 

positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

5.2.1.7 Comprovante de inscrição do Estado; 

 

5.2.1.8 Comprovante de inscrição no Município ou Alvará de Localização, sede da proponente. 

 

5.2.1.9 Contrato Social com a última alteração, onde constem os nomes e CPF's dos sócios. 

 

5.2.1.10 Declaração de que a proponente se enquadra como pequena ou micro empresa para os fins 

da Lei Complementar 123/06 – Anexo IX, quando for o caso. 

 

5.2.1.11 Declaração, conforme Anexo X, assinada por quem de direito, de que: 

I  inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivo de 

habilitação no presente certame licitatório; 

II  não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

III  recebeu todas as peças relativas à licitação – edital, anexos, projetos completos, 

especificações e caderno de encargos, e de que tomou conhecimento de todas as informações para o 

total cumprimento das obrigações objeto do presente edital, concordando integralmente com seus 

termos. 
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IV  nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 

Administração Municipal, integra o quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de 

contratação. 

V  não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

5.2.1.12 Comprovante de depósito da caução;  

 

5.2.2 Pessoa Física deverá incluir no envelope habilitação: 

 

5.2.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Física, CPF, e de Documento de Identidade previsto na 

Legislação Federal e comprovante de emancipação, se for o caso; 

 

5.2.2.3. Comprovante de endereço atualizado, datado do mês que anteceder a data da realização do 

certame; 

 

5.2.2.4. Os documentos dos itens: 5.2.1.2; 5.2.1.4; 5.2.1.6; 5.2.1.11; 5.2.1.12; 

 

5.2.2.5. Procuração por instrumento público ou privado, com firma reconhecida em cartório, 

outorgando expressamente poderes para se manifestar pelo LICITANTE, dar declarações, receber 

intimação, interpor e renunciar recurso, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, caso o licitante não se faça presente no certame;  

 

5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada (por cartório competente ou por servidor da 

Comissão Permanente de Licitações), ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

5.4. A autenticação, quando feita por servidor da Comissão, será efetuada na SMIP, cujo endereço 

consta no preâmbulo deste edital, em dias úteis, no horário das 12h às 18h, até o dia útil anterior à 

data limite fixada para o recebimento dos envelopes. 

 

5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas 

como forma de ilustração da proposta. 

 

5.6. Os documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de 

validade expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 

estabelecida para data de abertura da licitação. 

 

6 – PROPOSTA  

 

6.1. A proposta será entregue à Comissão de Licitação do Município de Ponta Grossa constituída pela 

Portaria n. 17.758/2018 em envelope fechado constando em sua face externa os seguintes dizeres: 
 
 ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 CONCORRÊNCIA N° ______  Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

 ABERTURA: ____________  HORÁRIO: _________ 

 EMPRESA:  
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6.2. Proposta elaborada datilograficamente em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, e/ou 

papel ofício e deverá ser formulada de forma a conter no mínimo as informações do Anexo IV, em 

linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com identificação do número, data de abertura 

e horário da licitação. 

 

6.3. As ofertas serão efetuadas a partir do valor mínimo estimado para o imóvel não sendo aceitos 

valores inferiores ao expresso item 2.2 deste edital. 

  

7. PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1 A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos praticados no 

decorrer do processo licitatório, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento 

geral. 

 

7.2 A abertura do Envelope Nº 1 - Habilitação observará os seguintes procedimentos: 

 

7.2.1 No dia, hora e local determinados neste Edital, em sessão pública, a Comissão de Licitação 

receberá os envelopes números 1 e 2, não serão recebidos documentos de Habilitação e Propostas 

após a hora aprazada. 

 

7.2.2 Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa dos 

proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes Nº 1 - 

HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o 

mesmo procedimento.  

 

7.2.3 Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 

documentos contidos no envelope Nº 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 

proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

 

7.3. SERÃO INABILITADOS OS LICITANTES QUE:  

  

7.3.1. Apresentarem documentação de habilitação desacompanhada do documento comprobatório 

do depósito em caução;  

  

7.3.2. Apresentarem documentação de habilitação acompanhada de recibo de caução, cujo valor foi 

recolhido por meio de cheque e este tenha sido devolvido;  

 

7.3.2. Apresentarem documentos em desacordo com este edital ou com a legislação; 

  

7.4. No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das proponentes, na mesma sessão e desde 

que ocorra a desistência da interposição de recursos pela unanimidade dos proponentes, poderá a 

Comissão de Licitação proceder a abertura do envelope Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

7.5. Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as habilitações ou inabilitações, a 

Comissão de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes Nº 2, que será, 

obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o julgamento 

dos mesmos. 
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7.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 serão devolvidos aos proponentes 

inabilitados. 

 

7.7. A abertura do envelope Nº 2, observará o seguinte procedimento: 

 

7.7.1 Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados. 

 

7.7.2 O envelope Nº 2 será aberto e uma via do seu conteúdo será rubricada, folha por folha, pelos 

membros da Comissão de Licitação e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e 

devidamente credenciados. 

 

7.7.3 Após a abertura dos envelopes Nº 2, a Comissão de Licitação procedera a análise formal das 

propostas que, se estiverem conforme este edital, serão aprovadas, procedendo-se a classificação. 

 

7.7.4 À Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes, esclarecimentos com relação 

aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

 

7.7.5 As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas, serão resolvidas pela 

Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

 

8. JULGAMENTO 

 

8.1. O critério de seleção é o de maior oferta pelo imóvel, observado o item 1.3. deste edital;  

  

8.2. Havendo empate, a proposta vencedora será definida, obrigatoriamente, mediante sorteio a ser 

efetuado na data do certame, na presença dos licitantes; 

  

8.2.1. A ausência de um ou mais LICITANTES não implicará no cancelamento do sorteio.  

  

8.2.2. A ausência do LICITANTE ao sorteio implicará a aceitação de seu resultado.  

 

8.3. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile. 

 

8.4. Somente serão válidas propostas mediante a apresentação do comprovante do pagamento da 

caução juntamente à documentação de habilitação. 

 

 

9. CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1. Serão desclassificadas as propostas que:  

  

9.1.1. forem apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, que estejam se candidatando, 

simultaneamente à compra do imóvel, em mais de uma sociedade ou consórcio; 

  

9.1.2. Não atendam às exigências deste Edital;  

  

9.1.3. Forem apresentadas fora do prazo estipulado neste Edital;  
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9.1.4. Condicionarem suas ofertas a quaisquer outras condições não previstas neste Edital ou a outras 

propostas ou fatores também não previstos;  

  

9.1.5. Apresentarem valor de proposta inferior ao valor mínimo de venda constante no item 1.3. deste 

Edital; 

  

9.1.6. Referirem-se simplesmente a acréscimos sobre a maior oferta apresentada;  

  

9.1.7. Contenham divergência de números, dados ou valores, bem como rasuras, emendas, ressalvas 

ou entrelinhas em suas partes essenciais, que possam acarretar dúbias interpretações;  

  

9.1.8. Forem apresentadas sem assinatura do LICITANTE; 

 

9.1.9. forem apresentadas em duplicidade com valores distintos. 

 

9.2. A classificação se dará pela maior oferta até a menor. 

 

10. RECURSOS 

 

10.1. Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal 

nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

 

10.2. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do previsto 

no parágrafo quinto do Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

 

10.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

  

11 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL  

  

11.1. Esclarecimentos sobre esta Concorrência Pública serão prestados pela Comissão de Licitação 

da Portaria n. 17.758/2018, desde que os pedidos tenham sido recebidos até 3 (três) dias úteis antes 

da data de entrega dos envelopes, exclusivamente mediante solicitação por escrito identificando o 

interessado, os termos do questionamento, assinatura do interessado ou de seu representante 

(devidamente comprovado), mediante protocolo na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal; 

  

11.1.1. A comunicação da resposta será efetuada no e-mail declinado pelo interessado no 

requerimento; 

  

11.2.1. O LICITANTE não deve utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que possam 

propiciar a identificação da sua proposta, sob pena de desclassificação; 

  

11.2.2. Os pedidos de esclarecimentos poderão constituir motivos para que se alterem a data e o 

horário de recebimento das propostas de Preços previstos neste Edital, mediante publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Município, cabendo aos interessados acessarem o link 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, no qual constam o edital e suas eventuais alterações, a 

fim de manterem-se atualizados das datas e eventuais alterações do edital ou mediante consulta do 

Diário Oficial Eletrônico do Município onde serão publicas as respostas; 

  

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes
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11.2.3. A Comissão de Licitação da Portaria n. 17.758/2018 se reserva o direito de não responder aos 

pedidos de esclarecimentos solicitados sem a observância do prazo previsto no item 7.1.  

  

 

12 – PAGAMENTO  

  

12.1. O pagamento será efetuado somente à vista, mediante sinal mínimo de 10% (dez por cento) do 

valor proposto dentro de 2 (dois) dias corridos a contar da convocação e o saldo devedor oferecido 

deverá ser pago no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da convocação do 

LICITANTE VENCEDOR pela Comissão, sob pena de desclassificação da proposta e perda do valor 

da caução em favor do Município de Ponta Grossa, observado o item 12.5; 

  

12.2. Os interessados que desejarem contar com financiamento bancário para aquisição do imóvel 

deverão submeter-se à análise de risco de crédito junto à instituição bancária escolhida, sujeita à 

aprovação do crédito pela mesma, devendo o LICITANTE atentar para o prazo de contratação 

previsto no item 12.1; 

  

12.3.  Aos interessados que optarem pelo financiamento bancário o Município de Ponta Grossa 

recomenda que a análise de risco de crédito seja realizada previamente, até a data da apresentação das 

propostas, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto e, 

aplicação de penalidades estabelecidas pelo edital. 

   

12.4. É facultado ao LICITANTE o pagamento total do valor ofertado no ato do certame; 

  

12.4.1. Quando o crédito na conta corrente for confirmado pelo Setor Financeiro, o Município de 

Ponta Grossa emitirá recibo conforme o modelo do ANEXO III; 

  

12.5. O LICITANTE fica obrigado a, no prazo de até 30 (trinta) dias da convocação, efetuar o 

pagamento relativo à diferença entre o total licitado e o valor pago antecipadamente (caução + 

entrada de 10%), por meio de depósito identificado (nome do depositante e CPF ou CNPJ) na conta 

bancária do Município de Ponta Grossa no Banco do Brasil: Agência 0030-C, conta corrente nº 

41.181-7, fonte 501, CNPJ nº 07.863.214/0001-30; 

  

12.4. O não cumprimento ao disposto no item 12 acarretará ao LICITANTE a aplicação das 

penalidades previstas no item 15 sem prejuízo da perda do valor da caução em favor do Município; 

  

12.5. Todos os tributos, incidentes ou que venham a incidir sobre o imóvel, com fato gerador até a 

data da assinatura da escritura pública de compra e venda serão de responsabilidade do Município de 

Ponta Grossa exceto o pagamento do ITBI que cabe ao adquirente, a partir deste momento, correrão 

por conta do COMPRADOR o pagamento de todos os tributos em seus vencimentos, mesmo que 

ainda lançados em nome do Município de Ponta Grossa ou de seus antecessores, devendo observar o 

prazo para transferência da titularidade conforme previsto neste edital; 

  

12.6. O pagamento do valor restante do lote licitado é condição precípua para a efetivação do 

negócio, sob pena de perda, em favor do Município de Ponta Grossa, da importância já paga; 

  

   

13 – DESISTÊNCIA  
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13.1. Havendo desistência ou perda de prazos pelo primeiro classificado, o Município de Ponta 

Grossa se reserva o direito de convocar o próximo LICITANTE pela ordem de classificação;  

  

13.1.1. Neste caso, o próximo LICITANTE terá o mesmo prazo previsto no item 9.1, contado da 

convocação, para contratar nas mesmas condições e valor constantes da proposta do 1° (primeiro) 

classificado;  

  

13.1.2. Caso o próximo LICITANTE não tenha interesse na aquisição do lote pelo mesmo valor da 

proposta da 1ª (primeira) classificada, o Município de Ponta Grossa reserva-se o direito de ofertar o 

imóvel pelo valor da 1ª proposta aos demais licitantes sucessivamente até que algum deles aceite; 

 

13.1.3. Caso nenhum licitante aceite adquirir o imóvel pelo valor da primeira proposta, o Município 

se reserva o direito de aceitar a segunda melhor proposta classificada; 

 

13.1.4. Caso o LICITANTE classificado em segundo lugar não tenha interesse na aquisição do lote 

pelo valor por ele ofertado, o Município de Ponta Grossa reserva-se o direito de ofertar o imóvel pelo 

valor da 2ª proposta aos demais licitantes sucessivamente até que algum deles aceite; 

 

13.1.5. O Município de Ponta Grossa esclarece que em caso de desistência não será admitido ao 

próximo LICITANTE aquisição do imóvel por valor inferior à proposta que o mesmo apresentou;  

  

13.2. O Município de Ponta Grossa mantém compromisso de venda do imóvel somente com o 

LICITANTE vencedor ou com aquele ao qual o imóvel for ofertado em caso de desistência;  

  

13.3. O LICITANTE vencedor interessado em desistir da compra do imóvel deve preencher o Termo 

de Desistência, que constitui o Anexo VI deste Edital, e entregar para a Comissão de Licitação.  

 

13.3.1. A desistência é presumida quando o LICITANTE não quita o sinal de 10% ou o valor 

remanescente nos prazos definidos no item 12.1 deste edital; 

 

13.3.2. No caso do item anterior o Município está autorizado a oferecer o imóvel nos termos dos itens 

13.1. e subsequentes deste edital independentemente de qualquer notificação ou comunicação prévia 

ao Licitante desistente; 

  

14 – TRANSFERÊNCIA  

  

14.1. A partir da publicação da homologação da licitação no Diário Oficial Eletrônico do Município, 

começará a correr para o Licitante Adjudicatário, o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para firmar a 

competente escritura pública, bem como o registro imobiliário as suas expensas; 

  

14.2. Somente após ser confirmado o recebimento dos valores pelo Município de Ponta Grossa, e 

firmada a escritura de compra e venda é que se transmitirá a posse do imóvel; 

  

14.3. Lavrada a escritura, o adquirente deverá fornecer ao Departamento de Patrimônio, da SMARH, 

o traslado da escritura e respectiva certidão de Registro Geral de Imóveis, no prazo de 30 (trinta) 

dias, prorrogáveis diante de motivo justificado, que será analisado pela CL e julgará sua pertinência; 

  

14.4. Todas as despesas para a transferência correrão por conta do LICITANTE vencedor; 
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14.5. Serão de responsabilidade do LICITANTE quaisquer impostos e taxas incidentes na alienação; 

  

15 – PENALIDADES  

  

15.1. O não pagamento do bem licitado na forma e prazos estabelecidos no presente Edital sujeitará o 

LICITANTE às seguintes penalidades, com fulcro nos artigos 86, 87 e 88 da Lei federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993:  

  

15.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance oferecido, no caso de não pagamento do 

montante do bem licitado;  

  

15.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance oferecido, na hipótese da não celebração 

da escritura pública de compra e venda, desde que não existam motivos justificados aceitos pela 

Comissão de Licitação; 

  

15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública por prazo de até 2 (dois) anos;   

  

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;   

  

15.2. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 

  

15.3. O LICITANTE vencedor também perde o valor da caução em favor do Município de Ponta 

Grossa, a título de multa, nos casos de:  

  

15.3.1. Desistência;  

  

15.3.2. Não cumprimento do prazo de comparecimento para assinatura do contrato;   

  

15.3.3. Não cumprimento do prazo para pagamento do valor total;  

  

15.3.4. Não formalização da venda, no prazo estabelecido, por motivos ocasionados pelo 

LICITANTE, inclusive restrições cadastrais.  

 

15.4. Cabe a Comissão de Licitação a imposição das penalidades prevista neste edital. 

  

 

16 – RESCISÃO  

  

16.8. Ao final da sessão será lavrada ata circunstanciada na qual figurará o imóvel vendido, bem 

como a correspondente identificação dos LICITANTES participantes, o LICITANTE vencedor e os 

trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes. 

 

16.1. Após a realização desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, ocorrendo motivos de força maior ou 

caso fortuito que impeçam a entrega do bem, resolve-se a obrigação mediante a restituição do valor já 

pago pelo LICITANTE, não sendo devido nenhum valor a título de indenização.  

  

17 – DISPOSIÇÕES FINAIS  
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17.1. A apresentação dos lances implicará na plena aceitação, por parte dos LICITANTES, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

  

17.2. O imóvel será ofertado e vendido no estado e nas condições em que se encontra não sendo 

aceitas reclamações posteriores à arrematação.  

  

17.3. O LICITANTE Vencedor não poderá alegar desconhecimento das condições de venda e 

pagamento, características do imóvel adquirido, bem como das condições de zoneamento, eventual 

restrição de uso, da sua situação jurídica, eventual ausência de averbação de benfeitorias e áreas 

existentes, junto ao R.I competente, não podendo alegar qualquer tipo de vício ou erro, bem como 

que não conheceu a situação do imóvel e as condições físicas e documentais em que se encontra, 

sendo de sua inteira responsabilidade a pesquisa da situação do imóvel e regularização junto ao CRI, 

INSS, INCRA, Município e demais órgãos públicos, arcando com as respectivas despesas e, assim 

sendo, não será devido ao LICITANTE Vencedor complemento de área, indenização, reembolso ou a 

rescisão do negócio. Eventuais necessidades de retificação de área, registro, averbação, incorporação 

ou regularização junto a confrontantes, Município, INCRA, CRI ou outros Órgãos Governamentais 

e/ou Reguladores, ficarão por conta do LICITANTE Vencedor.  

  

17.4. É facultada a Comissão de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

  

17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa.  

 

17.6. É proibido ao LICITANTE ceder, permutar, vender ou negociar sob qualquer forma, o imóvel 

licitado antes da posse do mesmo.  

  

17.7. O fato de os interessados absterem-se de visitar o imóvel e as condições em que se encontra não 

será considerado como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou reclamação.  

  

17.8. Os depósitos dos valores de caução serão objeto de conferência pela Comissão de Licitação 

junto ao Setor Financeiro do Município. 

  

17.9. A deliberação quanto à homologação e à adjudicação do lote desta CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA será feita pela autoridade superior, com base no art. 43, VI e § 4° da Lei n° 8.666/93.  

 

17.10. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões/descrição do imóvel pode ser 

invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou nas 

condições de pagamento, ficando sua regularização a cargo do adquirente.  

  

17.11. As despesas e providências necessárias à assinatura e registro do contrato correrão por conta 

do adquirente, bem como todas as despesas que recaiam sobre o imóvel, tais como certidões, 

impostos, taxas, emolumentos, registros e quaisquer outras providências ou despesas que porventura 

sejam pertinentes para o registro, inclusive a obtenção de inscrição, na Secretaria Municipal de 

Fazenda, das guias de IPTU e da taxa de coleta de resíduos do exercício corrente e/ou de anos 

anteriores.  
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17.12. Não reconhecerá o Município de Ponta Grossa quaisquer reclamações de terceiros com quem 

venha o LICITANTE a transacionar o imóvel objeto da licitação.  

  

17.18. A licitação não importa necessariamente em proposta de contrato por parte do Município de 

Ponta Grossa, podendo este revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver 

irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem como 

adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de propostas.  

  

17.19. Fica eleito o Foro da Cidade de Ponta Grossa – Estado do Paraná, para discussão de eventuais 

litígios, oriundos da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA, com renúncia de outros, ainda que mais 

privilegiados.  

  

17.20. As normas disciplinadoras desta Concorrência Pública serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

17.21. Ao LICITANTE vencedor será entregue o projeto de aproveitamento da área na data da 

assinatura da escritura pública de compra e venda. 

  

17.22. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela Comissão, 

se os dados existirem em outro documento.  

  

18 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, DELE FAZENDO PARTE OS SEGUINTES ANEXOS  

   

15.1.1. ANEXO I – Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital;  

15.1.2. ANEXO II – Termo de Compromisso do Licitante; 

15.1.3. ANEXO III - Recibo de Pagamento; 

15.1.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta; 

15.1.5. ANEXO V – Solicitação de devolução de caução; 

15.1.6. ANEXO VI – Termo de desistência; e 

15.1.7. ANEXO VII – Termo de Retirada do Edital de Concorrência 

15.1.8. ANEXO VIII – Carta de Credenciamento 

15.1.9. ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

DE ME/PP E DE FATURAMENTO 

15.1.10. ANEXO X – DECLARAÇÃO 

  

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2018.  

   

 

  

  

  

  

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES 

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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ANEXO I  

  

  

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL  

  

  

Nome ou Razão Social:   

CPF ou CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Estado:  

Telefone:  

Representante Legal:  

CPF:  

  

Declara conhecer e aceitar as condições contidas no edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA acima 

indicado, tendo ciência da legislação reguladora da matéria, no caso, a Lei Federal nº 8.666/1993, em 

especial o previsto no item 9, subitem 9.1. do Edital: o pagamento será efetuado somente à vista, 

mediante sinal mínimo de 10% (dez por cento) do valor proposto dentro de 2 (dois) dias corridos e o 

saldo devedor oferecido deverá ser pago no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da 

convocação do LICITANTE VENCEDOR pela Comissão, sob pena de desclassificação da proposta e 

perda do valor da caução em favor do Município de Ponta Grossa. 

 

  

  

  

  

Cidade/UF,       de                                de 2018.  

  

  

  

Licitante ou Representante legal  

(CNPJ ou CPF)  
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ANEXO II   

  

TERMO DE COMPROMISSO DE LICITANTE  

  

  

_____________________________, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº. ____________, E-mail: 

   declaro(a), para os fins de direito, ter vencido lote(s) licitado(s) do(s) 

imóvel(eis) referente(s) ao(s) lote(s) _________________________, relacionado(s) na 

CONCORRÊNCIA nº 001/2018 – Alienação de Imóvel, pelo(s) valor(es) de R$ ___________ 

(___________________________________) respectivamente, comprometendo-me a efetuar o 

pagamento conforme estabelecido no Edital da CONCORRÊNCIA 001/2018-Alienação de Imóvel, 

tendo plena ciência das obrigações ora assumidas.  

  

  

  

  

Cidade/UF,       de                                de 2018.  

  

  

  

_________________________________________  

Licitante ou Representante legal  

(CNPJ ou CPF)  

  

 

 

  

ANEXO III   

  

RECIBO DE PAGAMENTO  

  

  

  

Recebemos de ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº_______________, 

comprovante de depósito, a importância de R$ _____________ (valor por extenso) referente ao 

pagamento (inicial/total, via depósito ou transferência on-line) de compra dos imóveis integrantes do 

lote 1, matrículas ____________ localizado na cidade de Ponta Grossa/PR.  

  

  

  

Cidade/UF,       de                                de 2018.  

  

  

  

_________________________________________  

Comissão de Licitação da Portaria n. 17.758/2018 
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 ANEXO III   

  

RECIBO DE PAGAMENTO  

  

  

  

Recebemos de ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº_______________, 

comprovante de depósito, a importância de R$ _____________ (valor por extenso) referente ao 

pagamento (inicial/total, via depósito ou transferência on-line) de compra dos imóveis integrantes do 

lote 1, matrículas ____________ localizado na cidade de Ponta Grossa/PR.  

  

  

  

Cidade/UF,       de                                de 2018.  

  

  

  

_________________________________________  

Comissão de Licitação da Portaria n. 17.758/2018 
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ANEXO IV   

MODELO DE PROPOSTA  

  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – Alienação de Imóvel 

DATA ____________ 

HORÁRIO _____________ 

 

1 – DADOS DO IMÓVEL 

 

Lote 1/U-C (oriundo do desdobro do lote1/U), da quadra nº5, localizado na Vila Capote, Bairro de 

Olarias, medindo 230,58m de frente para a Rua Ermelino de Leão, com área total de 14.385m², 

registrado sob a Inscrição Imobiliária n° 08.6.52.90.1175.000 

 

 

  

2 – PROPONENTE  

NOME:  

CPF/CNPJ:  

ENDEREÇO:  MUNICÍPIO:  

2.1 REPRESENTANTE:  CPF/CNPJ:  

ENDEREÇO CORREIO ELETRÔNICO:  TELEFONE1: (   )  

  TELEFONE2: (   )  

(    ) Assinalar se representante de condomínio ou de consórcio.  

  

  

3 – PROPOSTA  

R$  

VALOR POR EXTENSO:  

  

  

  

4 – DECLARAÇÃO  

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 – 

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA QUE ESTOU CIENTE E 

SUBMETO-ME ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL, CONFIRMANDO COMO VERDADEIRAS 

TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESENTE PROPOSTA.  

  

DATA E LOCAL:  

  

  

_________________________________________  

Licitante ou representante legal  
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ANEXO V  

  

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO  

  

Nome ou Razão Social:  

CPF ou CNPJ: Endereço:  

 Cidade:  

 Estado:          Telefone:  

Representante Legal:             CPF:  

   

  

Tendo participado da Concorrência Pública 001/2018 – Alienação de Imóvel, solicito a devolução do 

valor depositado em caução por meio de depósito identificado na seguinte conta bancária junto ao 

banco   , agência          , conta              .  

Para tanto,  junto a este pedido cópia do comprovante de depósito identificado efetuado para 

participação no presente certame.  

  

(    ) Esta solicitação aplica-se para exclusão de lote do certame pelo Município de Ponta Grossa.  

(    ) Esta solicitação aplica-se para desistência, desclassificação ou inabilitação do certame.  

  

Cidade/UF,        de                   de 2018.  

  

_________________________________  

Licitante ou representante legal  
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ANEXO VI  

  

TERMO DE DESISTÊNCIA  

  

Nome ou Razão Social:  

CPF ou CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Estado:                Telefone: (    )  

Representante Legal:                                                                                  CPF:  

  

  

  

Tendo participado da Concorrência Pública 001/2018 – Alienação de Imóvel para aquisição do 

imóvel objeto da licitação, venho tornar pública a minha desistência do referido certame.  

Esta desistência tem caráter definitivo, nada tendo o desistente a reclamar com referência à licitação 

supramencionada ou com relação ao imóvel objeto do presente termo.   

Declaro estar ciente de que esta desistência implica nos termos do item 10 do processo de 

Concorrência Pública 001/2018 – Alienação de Imóvel.  

  

  

Cidade/UF,        de                   de 2017.  

  

    _________________________________  

Licitante ou representante legal  

  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018  
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 ANEXO VII 

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

  

  

  

Retirei cópia do edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, que será realizada no 

Departamento de Patrimônio, da SMARH, Avenida Visconde de Taunay, nº 950, 4º andar – 

Departamento de Patrimônio, e terá início no dia ............., às 14h com a divulgação das propostas de 

preços dos interessados.  

  

  

  

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-Mail:  

Cidade:        UF:  

Telefone: (    )       Fax: (    )    

Pessoa para Contato:   

  

  

  

  

Ponta Grossa,    de            de 2018  

  

  

  

  

Assinatura e Carimbo da Empresa  
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ANEXO VIII 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PORTARIA N. 17.758/2018 

PONTA GROSSA - PARANÁ 

 

EDITAL N.º ___ /__. 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) _____________________________ 

________________________, portador (a) da Cédula de Identidade sob 

n.º______________________ e CPF n.º ___________________, a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade ________________, instaurado por esta Secretaria. 

 

 Na qualidade de representante legal da empresa _____________ _____________ 

______________ ____________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de 

renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 

 _____________________ em, ____ de ___________ de ______. 

 

           ______________________________ 

 Diretor e/ou Representante Legal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Departamento de Patrimônio 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
ME/EPP E DE FATURAMENTO 

Razão Social: _____________________________________________________________ 

CNPJ/MF: ________________________________________________________________ 

Endereço completo: ________________________________________________________ 

Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a 

empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente 

assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador (exceto para 

Microempreendedor Individual). 

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 

legislações pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2017  Janeiro/2018  

Fevereiro/2017  Fevereiro/2018  

Março/2017  Março/2018  

Abril/2017  Abril/2018  

Maio/2017  Maio/2018  

Junho/2017  Junho/2018  

Julho/2017  Julho/2018  

Agosto/2017  Agosto/2018  

Setembro/2017  Setembro/2018  

Outubro/2017  Outubro/2018  

Novembro/2017  Novembro/2018  

Dezembro/2017  Dezembro/2018  

Acumulado/2017  Acumulado/2018  

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente. 

________________________________________ 

Local e data 

______________                                             _________________ 

Sócio proprietário:     Contador da ME/EPP: 

CPF do declarante    CRC do declarante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Departamento de Patrimônio 

 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO 

Ref.:  Concorrência _________________ 

 
(NOME DA EMPRESA) ____________________________________________, CNPJ nº 

___________/____ - __, sediada _______________(endereço completo, telefone, fax e e-mail 

atualizados)_____________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da licitação em 

epígrafe, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

I. até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivo de 

habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em 

cumprimento ao que determina o §2º, art.32, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

II. em observância ao disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem emprega menor de 16 (dezesseis) anos.  

(   ) Ressalva: empregamos menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

                                (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 III. recebemos todas as peças relativas à licitação – edital, anexos, projetos completos, especificações e caderno de 

encargos, e tomamos conhecimento de todas as informações para o total cumprimento das obrigações objeto do presente 

certame;  

IV. nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, 

integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação. 

V. não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

_____(cidade e estado)_____, ____ de 

_________________ de 201_. 

                  ______________________________ 

                              (assinatura do declarante) 

Nome ou carimbo do declarante: ______________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante: ______________________________ 

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ____________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato: ____________________________ 

OBS.: * Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação 
 

CARIMBO PADRONIZADO 

DO CNPJ 


