
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MINUTA DE CONTRATO Nº.................. MINUTA  DE  CONTRATO  DE  PROMESSA  DE 
COMPRA E VENDA

ANEXO I

PREÂMBULO
a) CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com sua sede, situada na Praça 
Vicente  Glazar,  nº  159,  nesta  cidade,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  Nº  27.174.143/0001-76  a  seguir 
denominado  simplesmente  CONTRATANTE  e  a  firma..........................................,  com sede  .............,  
inscrita  no  CNPJ/CPF  sob  o  nº  ....................................,a  seguir  denominado  simplesmente 
COMPRADOR.
b)  LOCAL E DATA:  Lavrado  e assinado nesta  cidade,  na  Praça  Vicente  Glazar,  nº  159,  sede  da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha no dia.....................................
c) REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE, a Senhora                                        , Prefeita  
Municipal, brasileira, casada, residente na _________________________, nesta cidade, inscrito no CPF/
MF sob o n.º ________________________________ e o COMPRADOR _______________.
d) FUNDAMENTO: O presente contrato de promessa de compra e venda tem como fundamento a Lei  
Municipal  nº  2898/2020,  consolidada.  Processo  Administrativo  nº  7560/2019  de  10/10/2019. 
Modalidade: Concorrência Pública nº 02/2020 de 11/08/2020, bem como as Cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a alienação do bem imóvel, conforme descrito:

Lote Especificação do Imóvel Valor do Imóvel

01

02

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  O  presente  compromisso  de  compra  e  venda  é  realizado  “ad  corpus”, 
considerando-se dessa forma, que o(a)  PROMITENTE COMPRADOR(A)  examinou criteriosamente as 
condições físicas do imóvel, lei de zoneamento e Plano Diretor do Município de São Gabriel da Palha-
ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREFEITURA:
2.1 A PREFEITURA é proprietária possuidora, a justo título, livre e desembaraçada de todos e quaisquer 
ônus judiciais ou extrajudiciais, hipotecas de qualquer natureza, arrestos, sequestro, foro ou pensão,  
quite de impostos, taxas e tributos até o corrente ano, do imóvel objeto deste contrato.
2.2  A PREFEITURA se obriga a vender o referido imóvel ao(à)  PROMITENTE COMPRADOR(A), na 
forma do Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, pelo preço certo e ajustado de R$ ( ), a ser pago 
através de depósito  na Conta-Corrente da Prefeitura  Municipal  de São Gabriel  da Palha-ES, Banco 
BANESTES S/A, Conta-Corrente nº 9.614.975, Agência 0133.
2.3  O pagamento somente será considerado quando o valor estiver disponível na conta bancária da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, indicada no parágrafo segundo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PROMITENTE COMPRADOR(A)
3.1 O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) se obriga a pagar o referido imóvel à PREFEITURA, na forma 
do Edital de Concorrência Pública nº 002/2020 o preço certo e ajustado à vista conforme Parágrafo 
segundo da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DA INALIENABILIDADE E INTRANSFERIBILIDADE DOS IMÓVEIS
4.1 O LOTE ora opcional, seu uso e utilização, restringem-se àqueles estipulados no Edital de Licitação  
de  Concorrência  Pública  nº  002/2020,  sendo  expressamente  vedado  o(a)  PROMITENTE 
COMPRADOR(A),  dar-lhe  outra  destinação  ou  transferi-lo  a  terceiro,  Salvo  após  escrituração  e 
transferência.
4.2 O valor ofertado, expresso em reais, será pago à VISTA, diretamente à Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha-ES.

CLÁUSULA QUINTA – DA ESCRITURA PÚBLICA
5.1  A Escritura Pública de Compra e Venda será transmitida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis  
após a assinatura deste instrumento.
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5.2 A transmissão da Escritura Pública de Compra e Venda fica condicionada à plena quitação do valor  
constante do parágrafo segundo da cláusula segunda.

5.3  Caberá ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A) a iniciativa e os meios necessários à lavratura e 
registro da escritura pública, inclusive quanto à obtenção de guias e demais documentos pertinentes.

5.4 Todas as despesas que decorrerem da lavratura da Escritura Pública e respectivos registros correrão 
por conta do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), bem como impostos, taxas, emolumentos e afins.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS GERAIS
6.1  A partir da assinatura do presente instrumento, correrão, por conta exclusiva do(a)  PROMITENTE 
COMPRADOR(A), todos os impostos, taxas ou contribuições fiscais de quaisquer naturezas incidentes 
sobre o imóvel objeto deste contrato, e por este deverá ser pago nas épocas próprias e nas repartições 
competentes, ainda que lançados em nome da PREFEITURA, ou de terceiros, assim como serão, desde 
já, de sua inteira responsabilidade, as despesas com o registro deste instrumento e da escritura definitiva 
de Compra e Venda no Registro de Imóveis, emolumentos notariais, e outros de quaisquer naturezas 
decorrentes desta transação, inclusive o pagamento do Importo de Transmissão de Bens Imóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre as partes, à luz da legislação, da jurisprudência 
e das doutrinas aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
8.1 – O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao 
disposto  no  art.  61,  parágrafo  único  da  Lei  nº  8.666/93,  correndo  a  despesa  por  conta  da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA – FORO
9.1 – Para as questões suscitadas e não resolvidas administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca  
de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

São Gabriel da Palha, em .............. de 2020.

Prefeita Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas: CPF:
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Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS A SEREM ALIENADOS

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL
NÚMERO DE 
MATRÍCULA

PATRIMONIO Nº
VALOR DE 

AVALIAÇÃO PRÉVIA

01

Lote  01  da  Quadra  01.Terreno 
urbano  com  área  de  136,63  m² 
localizado  na  Rua  Manuel 
Nascimento  do  Loteamento 
Jovelino de Souza Valentim, São 
Gabriel  da  Palha-ES.  Sendo  10 
metros  de  frente  em divisa  com 
Rua  Manoel  Nascimento,  6,  51 
metros de fundos em divisa com 
Rafael  Jacobsen  dos  Santos, 
16,63  metros  pela  lateral  direita 
em  divisa  com  imóvel  do 
Município  de  São  Gabriel  da 
Palha,  16,50  metros  pela  lateral 
esquerda  em divisa  com lote  02 
da quadra 01 do Município de São 
Gabriel  da  Palha,  com forma de 
polígono irregular. 

Imóvel  Registrado 
no  Cartório  do  1º 
Ofício  da  Comarca 
de  São  Gabriel  da 
Palha,  junto  à 
matrícula nº 11994

000021537 R$ 44.964,93

02

Lote nº 02 da Quadra 01. Terreno 
urbano  com  área  de  165,30  m² 
localizado  na  Rua  Manuel 
Nascimento  do  Loteamento 
Jovelino de Souza Valentim, São 
Gabriel  da  Palha-ES.  Sendo  10 
metros de frente em divisa com a 
Rua A, 10 metros de fundos em 
divisa com quem de direito; 16,50 
metros na lateral direita em divisa 
com lote  01,  e  16,56  metros  na 
lateral esquerda em divisa com o 
lote 03.

Imóvel  Registrado 
no  Cartório  do  1º 
Ofício  da  Comarca 
de  São  Gabriel  da 
Palha,  junto  à 
matrícula nº 11995

000021538

R$ 51.871,14

03

Lote  03  da  Quadra  01.  Terreno 
urbano  com  área  de  166,00  m² 
localizado  na  Rua  Manuel 
Nascimento  do  Loteamento 
Jovelino de Souza Valentim, São 
Gabriel  da  Palha-ES.  Sendo  10 
metros de frente em divisa com a 
Rua A, 10 metros de fundos em 
divisa com quem de direito; 16,56 
metros na lateral direita em divisa 
com lote  02,  e  16,65  metros  na 
lateral esquerda em divisa com o 
lote 04. 

Imóvel  Registrado 
no  Cartório  do  1º  
Ofício  da  Comarca  
de  São  Gabriel  da 
Palha,  junto  à  
matrícula nº 11996

000021539 R$ 52.036,02

04

Lote  04  da  Quadra  01.  Terreno  
urbano  com  área  de  166,80  m²  
localizado  na  Rua  Manuel  
Nascimento  do  Loteamento 

Imóvel  Registrado 
no  Cartório  do  1º  
Ofício  da  Comarca  
de  São  Gabriel  da 

000021540 R$ 52.223,41
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Jovelino de Souza Valentim, São  
Gabriel  da  Palha-ES.  Sendo  10  
metros de frente em divisa com a  
Rua Manuele do Nascimento, 10 
metros  de  fundo  em divisa  com 
quem de direito, 16,65 metros na  
lateral direita em divisa com o lote  
03,  e  16,71  metros  na  lateral  
esquerda em divisa com o lote 05.

Palha,  junto  à  
matrícula nº 11997

05

Lote  05  da  Quadra  01.  Terreno  
urbano  com  área  de  167,30  m²  
localizado  na  Rua  Manuel  
Nascimento  do  Loteamento 
Jovelino de Souza Valentim, São  
Gabriel  da  Palha-ES.  Sendo  10  
metros de frente em divisa com a  
Rua  Manuel  do  Nascimento,  10 
metros  de  fundo  em divisa  com 
quem de direito, 16,71 metros na  
lateral direita em divisa com o lote  
04,  e  16,75  metros  na  lateral  
esquerda em divisa com o lote 06.

Imóvel  Registrado 
no  Cartório  do  1º  
Ofício  da  Comarca  
de  São  Gabriel  da 
Palha,  junto  à  
matrícula nº 11998

000021541 R$52.341,48

06

Lote  06  da  Quadra  01.  Terreno  
urbano  com  área  de  238,45  m²  
localizado  na  Rua  Manuel  
Nascimento  do  Loteamento 
Jovelino de Souza Valentim, São  
Gabriel  da  Palha-ES.  Sendo 
19,04 metros de frente em divisa 
com  a  Rua  Manuel  do 
Nascimento, 9,02 metros de fundo 
em  divisa  com  Janeta  Berger,  
16,75 metros na lateral direita em 
divisa  com  o  lote  05,  e  19,84 
metros  na  lateral  esquerda  em 
divisa com a Rua Mário Frederico  
Zanotelli, em forma de trapézio.

Imóvel  Registrado 
no  Cartório  do  1º  
Ofício  da  Comarca  
de  São  Gabriel  da 
Palha,  junto  a  
matrícula nº 11999

000021542 R$ 72.183,58
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ANEXO III

“(MODELO ORIENTATIVO)”

CREDENCIAMENTO

São Gabriel da Palha, ..... de ........... de 2020.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

Assunto:  Credenciamento  para  a  participação  na  Concorrência  Pública  nº 

002/2020.

O(s)  abaixo-assinado(s),  na  qualidade  de  responsável(is)  legal(is)  pela 
Empresa  ...............................................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o 
nº ................................................  vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) 
Srº.(ª) ............................................................., portador de identidade nº ................ 
inscrito no CPF sob o nº ............................ é pessoa autorizada a representar, em 
todos  os  atos,  a  pessoa  jurídica  acima  citada  durante  a  realização  da 
Concorrência Pública em epígrafe,  podendo para tanto,  oferecer novos lances 
verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os 
atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)



ANEXO IV

“(MODELO ORIENTATIVO)”

TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E JURÍDICAS DO IMÓVEL

À Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

Declaro (amos) para todos os fins de direito que (nome do proponente)...........,

(CPF/CNPJ)  n.º..........,  visitou  (amos)  o  imóvel  em  referência,  objeto  da 

Concorrência Pública em epígrafe, tendo tomado conhecimento das condições 

locais do imóvel licitado, do estado físico, jurídico/legal em que se encontra e de 

suas dimensões, bem como dos ônus incidentes, tendo inclusive analisado sua 

documentação  imobiliária,  responsabilizando-me(nos)  por  toda  e  qualquer 

regularização necessária.

São Gabriel da Palha,.....................de................................... de 2020.

_________________________________________________________

Nome, RG / CPF / CNPJ:

(Obs.:  Este  documento  deverá  ser  preenchido  em  papel  timbrado  da 

licitante, no caso de empresa).
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha do Estado do Espírito Santo, com 
sede situada à Praça Vicente Glazar nº 159, através da Comissão Permanente de 
Licitação  nomeada  através  da  portaria  n.º  1377/2018, torna  público  para 
conhecimento dos interessados, que no dia 30 de setembro de 2020 às 13 h (treze 
horas) será realizada a licitação cujo objeto é seleção da proposta mais vantajosa 
para  a  Administração  Pública,  visando  à  ALIENAÇÃO  DE  BENS  IMÓVEIS, 
especificados no Anexo II, que será regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações, 
pela  Lei  Municipal  2898/2020 e  demais  disposições aplicáveis,  bem como pelas 
regras e condições estabelecidas neste Edital. CONDICIONADA À PARTICIPAÇÃO 
DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS, tendo como critério de julgamento a 
“MAIOR OFERTA”.

Esta  Licitação  reger-se-á  pelas  condições  gerais  e  especiais  constantes  da  Lei 
Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 consolidada, tendo como regras de 
participação as estabelecidas neste  Edital de  Concorrência Pública nº 002/2020 
de 25/08/2020,  e seus anexos, instruída pelas peças que compõem o  Processo 
Administrativo nº 7560/2019 de 10/10/2019.

I – DO OBJETO
1.1 –  O objeto desta concorrência pública é a  ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
PÚBLICOS,  integrantes  do patrimônio público municipal,  devidamente  autorizada 
pela Lei Municipal 2.898/2020, descritos no ANEXO II, deste edital.
1.2  –  Os valores  indicados  como avaliação de cada bem imóvel  colocado  para 
alienação, conforme consta do ANEXO II, os quais foram definidos pela Comissão 
de  Avaliação  nomeada  pela  Portaria  nº.  3217/2019  de  17  de  outubro  de  2019, 
constituem os valores obrigatórios para o lance mínimo da proposta de preços, sob 
pena de desclassificação do proponente.
1.3 –  A tradição de cada imóvel  ocorrerá mediante o pagamento respeitando as 
regras previstas neste edital e anexos.
1.4 –  Os imóveis serão alienados no estado de conservação que se encontram, 
sendo  que,  nenhuma  diferença  que  porventura  ficar  evidenciada  nas  medidas, 
dimensões ou descrição de cada imóvel, após a realização desta licitação, poderá 
ser  invocada  pelo  proponente  vencedor,  a  qualquer  tempo,  como  motivo  para 
compensações, ou modificações no preço ou nas condições apresentadas na forma 
de sua proposta.
1.5 –  O proponente vencedor  também não poderá desistir  da aquisição,  após a 
adjudicação  em  seu  favor  na  licitação,  alegando  estado  de  conservação,  ou 
qualquer  outra  situação  que  não  venha  a  ocorrer  supervenientemente  a 
apresentação  de  sua  proposta,  cabendo  a  ele  a  responsabilidade  da  respectiva 

Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. Cep. 29.780-000.Telefax 0(xx) 27 
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vistoria  dos imóveis,  antes da data marcada para realização desta Concorrência 
Pública.

II – PARTICIPAÇÃO
2.1  Poderá participar desta licitação qualquer pessoa física ou jurídica, desde que 
satisfaça as exigências constantes neste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderá participar desta licitação, as pessoas físicas ou jurídicas que:
a)  Estejam  cumprindo  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e 
impedimento de contratar com esta Administração Pública.
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.
c) Cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos da pessoa jurídica ou a 
pessoa  física,  sejam  servidores  ou  dirigentes  da  Prefeitura,  membro  efetivo  ou 
substituto da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, ou 
façam parte da Comissão de Avaliação.
d)  Sejam servidores públicos e agentes políticos do Município de São Gabriel da 
Palha-ES;
2.3  A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades administrativas, cíveis 
e criminais cabíveis.
2.4 A apresentação das propostas, sem prévia impugnação dos termos do edital,  
implicará na presunção absoluta  de que o participante examinou completamente 
todas  as  especificações  e  toda  a  documentação  exigida  e  obteve  informações 
satisfatórias  sobre  todo  e  qualquer  ponto  duvidoso,  antes  de  preparar  a  sua 
documentação ou proposta.
2.5  Todas as partes deste edital  são complementares entre si,  de tal  modo que 
qualquer detalhe que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e 
válido para todas as demais, fazendo parte integrante deste todo.

III – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1  Os envelopes  contendo a  DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA,  deverão ser 
apresentados até as   13:00 (treze horas) do dia 30 de setembro de 2020,   através   
do Protocolo geral da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

IV – DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
4.1 – ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO.
a) – O envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”, deverá ser apresentado devidamente 
lacrado, tendo como conteúdo interno todas as exigências estabelecidas neste 
capítulo, contendo em sua parte externa e frontal além da razão social da empresa 
as seguintes especificações:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 de 25/08/2020
ABERTURA as 13:00 h do dia 30/09/2020. 
E-mail para contato: xxxxxxxxxx

Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. Cep. 29.780-000.Telefax 0(xx) 27 
3727-1366.
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4.2 – HABILITAÇÃO E CAUÇÃO

4.2.1.  Poderão  participar  da  Concorrência,  admitindo-se  participação  por 
procuração:

a) Pessoas Físicas; 

b) Pessoas Jurídicas, através de seus representantes legais. 

4.2.2.  No  horário  e  dia  designado  no  preâmbulo,  os  interessados  deverão 
apresentar,  fora  do  envelope  de  proposta,  os  seguintes  documentos  para 
Credenciamento e habilitação no certame:

a) Pessoa Física: cópia do documento de identidade RG ou documento equivalente 
e CPF; 

b) Pessoa  Jurídica:  cópia  do  contrato  social,  cartão  do  CNPJ,  documento  de 
identidade RG ou documento equivalente e CPF do representante legal.
c) Carta  de  Credenciamento,  conforme  Anexo  III,  quando  representado  por 
procurador,  devidamente  preenchida,  datada,  assinada,  com  reconhecimento  de 
firma, podendo ser substituída por procuração pública que conste poderes para tal 
finalidade.

d) Comprovante original da Caução.

4.2.3.  A habilitação nesta licitação, limitar-se-á a comprovação do recolhimento da 
quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do preço mínimo do imóvel, a título 
de caução, valor estipulado  no Anexo II,  devendo ser recolhida uma caução para 
cada imóvel pretendido, nos termos do Art. 18 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, sob pena de inabilitação. A apresentação do comprovante dar-se-á no ato de 
entrega do envelope da proposta.

4.2.4. Será(ão) considerado(s) inabilitado(s) o(s) licitante(s) que não efetuar(em) o 
recolhimento da caução ou o fizer(em) em valor inferior,  ainda que na casa dos 
centavos.

4.2.5. O  valor  da  caução  prestada  pelo  licitante  vencedor  será  utilizado  para 
complementação do preço à vista.

4.2.6.  A  caução  deverá  ser  prestada  em  moeda  corrente  nacional,  mediante 
Documento de Arrecadação Municipal (DAM), expedido pela Secretaria Municipal de 
Finanças por solicitação verbal do interessado.

4.2.7. Os  interessados  poderão  optar  por  recolher  a  caução  por  meio  de 
Transferência Eletrônica – TED para a conta caução da Prefeitura Municipal de São 
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Gabriel  da Palha-ES,  CNPJ 27.174.143/0001-76,  Banco BANESTES S/A,  Conta-
Corrente nº 9.614.975, Agência 0133.

4.2.8. Na  proposta  econômica,  o  licitante  deverá  informar  o  banco,  número  da 
agência e conta onde deverá ser efetuado o depósito do valor caucionado a ser 
restituído, se for o caso.

4.2.9. O licitante é responsável pelos dados bancários informados para o caso de 
restituição  da  caução,  correndo  por  sua  conta  e  risco  a  fidedignidade  de  tais 
informações,  eximindo  o  Município  de  São  Gabriel  da  Palha-ES  de  quaisquer 
responsabilidades sobre a compensação dos valores depositados.

4.2.10. A caução será restituída aos concorrentes classificados e não vencedores, 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do pagamento de que trata o item 9.2  
deste Edital, exceto quando houver recurso da decisão da Comissão, caso em que 
dever-se-á aguardar o julgamento dos recursos e a homologação do resultado do 
certame.

4.2.11. Para os concorrentes inabilitados, a caução será restituída em até 10 (dez) 
dias  úteis  a  contar  da  reunião  de  abertura  e  exame  das  propostas.  Para  os 
desclassificados, a disponibilização do valor caucionado se dará no mesmo prazo, a 
contar da formalização da desclassificação.

4.2.12. A  caução  prestada  pelos  concorrentes  não  sofrerá  nenhuma  correção 
monetária, em moeda corrente nacional, exceto a do vencedor, que será retida e 
deduzida do valor a ser pago, atendendo ao que dispõe o item 9.2.

4.2.13. Não será devolvida a caução do licitante vencedor que, por qualquer motivo, 
desista da aquisição do imóvel após a homologação do processo licitatório.

4.2.14.  Caso esta licitação seja revogada ou anulada, a caução será restituída em 
até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da notificação aos licitantes.

4.3 – PROPOSTA.
4.3.1  –  O  envelope  nº  02  “PROPOSTA” deverá  ser  apresentado  devidamente 
lacrado, contendo em sua parte externa e frontal além da razão social da empresa 
as seguintes especificações:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES
EEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 de 25/08/2020
ABERTURA as 13:00 h do dia 30/09/2020. 
E-mail para contato: xxxxxxxxxx
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4.3.2 –  A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada nos termos descritos 
nos itens a seguir:
a) A proposta deverá ser apresentada em qualquer forma de impressão, assinada 
pelo  representante  legal  (Pessoa  Física  ou  Jurídica),  formulada  sem  emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte 
a exata compreensão do seu enunciado;
b) Deverá  conter  a  Razão  Social  ou  Nome da  Pessoa  Física  ou  Denominação 
Social, número do CNPJ ou CPF e demais qualificações (endereço completo).
c) A indicação  do  representante  legal  da  empresa,  qualificando-o  quando  for  o 
caso, já que em se tratando de sócio, titular ou representante legal, bastará buscar a 
qualificação junto a sua documentação.
c.1 – Tal informação se faz necessária para a demonstração do representante legal 
da mesma, no ato da assinatura do Contrato, caso a firma ou pessoa física seja 
sagrada vencedora na presente Licitação;
d) Na proposta deverá constar o preço de todos os itens unitário e total,   sem 
exceção,  bem  como  valor  global,  com  no  máximo  duas  casas  decimais  (x,xx) 
respeitando os quantitativos e especificações constantes da planilha que segue em 
anexo, sob pena de desclassificação da proposta  ;  

d.1 – Os licitantes durante o preenchimento da planilha não poderão, em 
hipótese alguma reduzir os valores unitários de cada item constante da 
planilha  fornecida  pela  Prefeitura  Municipal  de  São  Gabriel  da  Palha 
(Anexo  II)  e  consequentemente  ao  valor  global,  sob  pena  de 
desclassificação da sua proposta.
d.2 – Serão aplicados os critérios estabelecidos no Art.  48,  §  1º  da Lei  nº 
8.666/93,  consolidada,  para  a  verificação  dos  preços  se  manifestadamente 
inexequíveis.
d.3  – No caso de eventual  erro  de multiplicação dos preços unitários  pela 
quantidade correspondente,  ocorrerá a retificação pela CPL, mantendo-se o 
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;
d.4 – No caso de eventual erro de adição, ocorrerá a retificação pela CPL, 
conservando-se as parcelas corretas e trocando-se o resultado da soma;

e)  A simples apresentação de proposta pela empresa licitante já estabelece seu 
prazo  de  validade,  que  não  será  inferior  a  60  (sessenta)  dias  contados  da  sua 
abertura e julgamento;

4.4 – CONDIÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
a)  Caso a licitante apresente qualquer documento no seu envelope documentação 
através  de  cópias  reprográficas,  estas  deverão  estar  obrigatoriamente 
autenticadas em cartório, ou conforme Lei Municipal Nº 2.761 De 07 de agosto 
de 2018, antes da apresentação destes envelopes no protocolo geral da Prefeitura.
b) Documentos sujeitos a vencimento deverão estar dentro de sua data de validade 
até  o  dia  da  realização  da  presente  licitação sob  pena  de  sua  inabilitação  ou 
desclassificação. 
c) Certidão que não possuem data de validade deverá ter sua data de  emissão 
máxima de 90 dias anteriores ao certame. 
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d) Não  serão  admitidas  quaisquer  inserções  de  documentos  no  envelope 
documentação;

V – HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 – DA HABILITAÇÃO
a) – No local, data e horário definidos no preâmbulo deste edital, a CPL dará início 
aos trabalhos de julgamento da fase habilitatória, a vista dos documentos constantes 
do Envelope nº 1.
b) –  Iniciados os trabalhos de habilitação, não caberá desistência de propostas de 
preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
c) –  Serão consideradas habilitadas às empresas participantes que atenderem a 
todas as exigências contidas no presente Edital.
d) – As  empresas/pessoas  físicas  declaradas  inabilitadas  pela  Comissão  de 
Licitação  receberão  seus  envelopes  PROPOSTAS  devidamente  lacrados  e 
rubricados sobre o fecho por todos os presentes depois de concluída a primeira fase 
da Licitação, ou seja, de habilitação.

5.2 – DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
a) – Passada  a  primeira  fase  da  licitação,  ou  seja,  a  de  habilitação,  a  CPL 
promoverá a abertura dos envelopes propostas.
b) – Serão consideradas classificadas as propostas que forem apresentadas dentro 
das exigências dos itens 4.6 do presente Edital.
c) A classificação se dará através da análise geral da proposta.

5.3 – SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:
a) Desrespeitarem os dispositivos legais,  constantes na legislação pertinente ao 
presente procedimento, bem como às exigências contidas no presente Edital;
b) Forem apresentadas com especificações em desacordo com as oferecidas no 
objeto deste instrumento convocatório;
c) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital.

5.4 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
a) -  A presente licitação é feita pela modalidade de menor preço, com o que será 
declarada vencedora a proposta que estando conforme as exigências do presente 
edital, ofertar o MAIOR OFERTA POR ITEM / IMÓVEL.
b) - No caso de empate entre duas ou mais Propostas, após obedecidos o disposto 
no § 2º do Art. 3º da Lei 8666/93, a classificação será por sorteio realizado em ato 
público, para qual todos os licitantes empatados serão convocados.. 
c) – Compete ainda à Comissão Permanente de Licitação:

c1) Lavrar Atas circunstanciadas das sessões de Licitação;
c2) Emitir Laudos de julgamento;
c3) Promover diligências e emitir parecer se for o caso;
c4) Tomar medidas que fizerem necessárias para o bom desempenho dos 

trabalhos, assegurando aos Licitantes os princípios básicos que regem a licitação;
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d) – As dúvidas surgidas no decorrer da abertura dos envelopes (documentação e 
proposta), sendo possível, serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, 
na própria  reunião,  ou darão ensejo à suspensão da reunião para análise pelos 
membros da Comissão, que fixará nova data para o prosseguimento dos trabalhos.
e) – Todos os procedimentos oriundos ao julgamento das propostas serão efetuados 
de acordo  com os  preceitos  legais  constantes  na  Lei  de  Licitações  e  Contratos 
Administrativos, nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações.

VI – DAS IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS
a) – Das decisões relacionadas a este procedimento licitatório cabem os recursos 
previstos na Lei nº 8.666/93 consolidada.
b) – A cada etapa da licitação (habilitação ou proposta) há o direito à eventuais 
recursos, na forma prevista no art. 109 da Lei 8666/93 consolidada.
c) – Os eventuais recursos deverão observar os seguintes critérios:

c1) Serão  dirigidos  à  Comissão  Permanente  de  Licitação,  devidamente 
fundamentados e, se for o caso acompanhados de documentação pertinente;
c2) Deverão  estar  assinados  por  representante  legal  do  licitante, 
comprovadamente,  sendo  que  no  caso  de  procurador  deverá  ser  anexado  o 
instrumento procuratório (se ausente nos autos);
c3) Os recursos deverão ser apresentados diretamente no Setor de Licitações 
desta Prefeitura Municipal dentro do prazo legal. Caso entregue fora do prazo 
legal, não serão conhecidos. Quando protocolados, ficará sob responsabilidade 
da  recorrente,  fazer  com  que  o  recurso  chegue  às  mãos  da  Comissão 
Permanente  de  Licitação  dentro  do  prazo  regular  de  recurso  previsto  na 
legislação pertinente;

d) As eventuais impugnações, deverão respeitar os preceitos previstos no art. 41 da 
Lei  8666/93 consolidada,  e,  para  serem impetradas,  deverão ser  observados os 
mesmos critérios previstos neste capítulo.

VII – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
a)  – As  decisões  promovidas  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  serão 
submetidas à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e 
adjudicação do objeto licitado.

VIII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
a) – Ao Licitante vencedor caberá aguardar a sua convocação para assinatura do 
contrato, convocação esta que poderá ser de forma verbal, via telefone ou escrita, 
devendo atender a convocação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
b) – A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato caracteriza o 
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  à  perda  da  caução 
prestada.

IX – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
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9.1 – Todos os termos exigidos para a execução do contrato bem como os prazos,  
obrigações e outras exigências contratuais, constam na minuta de contrato que faz 
parte deste edital.
9.2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
a) O valor ofertado, expresso em reais,  deverá ser pago à VISTA, diretamente à 
Prefeitura  do  Município  de  São  Gabriel  da  Palha-ES,  após  homologação  do 
resultado do processo licitatório, na data de assinatura do Contrato de Promessa de 
Compra e Venda;
b) No caso de depósito ou transferência, o valor ofertado deverá ser depositado 
pelo comprador no prazo máximo de dois dias úteis, junto ao Banco BANESTES S/
A, Conta-Corrente nº 9.614.975, Agência 0133, de titularidade do Município de São 
Gabriel  da  Palha-ES.  Estes  deverão  ser  efetuados  com  identificação  pelo 
depositante;
c) Não  haverá  atualizações  ou  compensações  financeiras  a  qualquer  título  ou 
hipótese.
d) Todas as despesas decorrentes da alienação do imóvel (escrituras, registros e 
impostos (ITBI e outros que se fizerem necessários), serão de responsabilidade do 
proponente vencedor.

X –   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1 Além das sanções previstas na minuta do contrato pertinentes a execução do 
objeto desta licitação, estará a licitante também sujeita as seguintes penalidades:
10.2 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
10.3 As penalidades serão aplicadas, e no caso de suspensão de licitar, o licitante 
deverá ser  descredenciado por  período previsto  citado,  sem prejuízo das multas 
previstas neste capítulo e das demais cominações legais.
10.4 As  multas  e  outras  sanções  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa.
10.5  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante 
vencedora, o contraditório e ampla defesa.

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1.  Os imóveis objeto desta concorrência serão alienados no estado em que se 
encontram,  ficando  a  cargo  do  vencedor  as  eventuais  providências  que  sejam 
necessárias  às  regularizações  de  qualquer  natureza,  com  os  ônus  e  riscos 
decorrentes, considerando o Termo de ciência das condições físicas e jurídicas do 
imóvel, Anexo IV e a faculdade de examinar a documentação dominial dos imóveis;

11.2. A venda será “ad corpus”, sendo meramente enunciativas as referências feitas 
às dimensões do imóvel. Eventuais diferenças de medidas, áreas e confrontações 
encontradas  nos  imóveis  serão  resolvidas  pelo  vencedor,  sem  ônus  para  a 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO  GABRIEL  DA  PALHA-ES,  porquanto  as 
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descrições constantes deste Edital  obedecem às aquisições primitivas e constam 
dos respectivos títulos aquisitivos;

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

11.4. Ao  participar  da  presente  licitação,  os  licitantes  assumem integralmente  a 
responsabilidade  pela  autenticidade  e  veracidade  de  todos  os  documentos  e 
informações prestadas, respondendo, na forma da lei,  por qualquer irregularidade 
constatada;

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

11.6. Todos os atos passíveis de divulgação serão publicados somente no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo e inseridos no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, www.saogabriel.es.gov.br;

11.7. Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para 
outro dia e tal  fato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, bem como divulgação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
São Gabriel da Palha-ES, www.saogabriel.es.gov.br;

11.8. A  Prefeitura,  na  salvaguarda  de  seus  interesses  e  conveniências,  poderá 
solicitar e os licitantes obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, 
quer  através de documentos ou de sindicâncias e verificações “in  loco”,  visando 
aferir  a  capacidade  técnica  e  administrativa  destas,  podendo,  ainda,  promover 
diligências  nos  termos  previstos  no  parágrafo  terceiro  do  artigo  43,  da  Lei  nº.  
8.666/1993;

11.9. Informações complementares inerentes a esta tomada de preços poderão ser 
obtidas pelos interessados pelo tel.: (27) 3727-1366, ramal 362, de segunda a quinta 
feira no horário de 12:00 às 18:00 horas e as sextas feiras no horário das 07:00 às 
13:00 horas no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital;

11.10 O  presente  Edital  poderá  ser  retirado  através  do  site 
www.saogabriel.es.gov.br;

11.11  Fazem  parte  do  presente  Edital  integrando-o  de  forma  plena, 
independentemente de transcrição:
Anexo I: Minuta de Contrato de Compra e Venda;
Anexo II: Modelo Orientativo de Proposta;
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Anexo III: Modelo Orientativo de Credenciamento;
Anexo  IV:  Modelo  Orientativo  de  Ciência  das  Condições  Físicas  e  Jurídicas  do 
Imóvel;

São Gabriel da Palha, em 25 de agosto de 2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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