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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA nº 002/2017/CPL/PMSL 

 

A - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1. PREÂMBULO 
 
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pela Lei Municipal nº 4.537 de 16 de 
novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 25.925, de 
17 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público que receberá os 
Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços, em sessão pública, para o objeto desta 
CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR OFERTA À VISTA, para fins de ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL 
COM ENTREGA IMEDIATA, originada do Processo Administrativo 22481/2016-SEMGOV, de 
interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital, que se subordina às normas gerais da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e suas alterações, sem exclusão de outras aplicáveis à espécie. 
 
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação – CPL, em dias úteis, de 
segunda a quinta, das 13h00min às 18h00min, e sexta-feira, das 08h00min às 13h00min. No primeiro 
caso, ser-lhe-á fornecido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, 210 x 267 mm, 
75 g/m², ultra branco, junto ao setor de venda de editais, referente ao custo de reprodução deste Edital. 
Bem como, no site http://www.saoluis.ma.gov.br/, da Prefeitura de São Luís. 
 
2. LOCAL, DATA E HORÁRIO 
 
2.1. A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a Central 
Permanente de Licitação – CPL, com a entrega e recebimento dos Documentos de Habilitação e 
Propostas de Preços. 
 

LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, 
Quadra 09 - Calhau – CEP 65.071-820 – São Luís/MA – São Luís/MA. 

 
DATA: 20/03/2017 
 
HORA: 14h30min 

 
2.2. É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local determinado. 
 
3. AUTORIZAÇÃO LEGAL 
 
3.1. A presente licitação para alienação de imóvel de propriedade do Município foi antecedida de 
autorização legislativa, formalizada por meio da Lei Municipal nº 6.080, de 26 de abril de 2016, conforme 
art. 17, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com art. 15, § 2º, da Lei 
Orgânica do Município de São Luís. 
 
4. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
4.1. Alienação de um imóvel de propriedade do Município de São Luís (MA), com pagamento à vista, 
área de 1.706,40m², situado na Rua Lótus, s/nº, Bairro Jardim Renascença, Gleba D, nesta Capital, 
conforme consta nos Processo nº 22481/2016-SEMGOV, apensos os Processos nº 7576/2015-SEMURH 
e nº 488/2011-SEMURH. 
4.2. O Levantamento Topográfico e Memorial Descritivo do imóvel constituem o Anexo I e são parte 
integrante deste Edital. 
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5. PREÇO MÍNIMO 
 
5.1. O preço mínimo de venda do terreno objeto da licitação é de R$ 297.405,82 (duzentos e noventa e 
sete mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), definido no Laudo de Avaliação 
emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH no Processo Administrativo nº 
7576/2015 às folhas 12, conforme remissão contida no art. 3º da Lei Municipal nº 6.080, de 26 de abril de 
2016. 
 
6. GARANTIA PARA LICITAR 
 
6.1 A empresa licitante deverá apresentar GARANTIA no valor de 5% (cinco por cento) do valor 

estimado para a contratação para cada lote, para fins de participação na licitação, com prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) dias. 

6.2. A garantia da proposta deverá ser apresentada no envelope dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, sob pena de inabilitação da proponente, e deverá ser prestada em nome da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, sob o CNPJ/MF nº 06.307.102/0001-30, mediante uma das 

seguintes modalidades, observadas as condições aqui apontadas: 

6.2.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e valor; 

6.2.2. seguro-garantia, fornecido por seguradora de primeira linha, de acordo com os termos da 

Circular SUSEP nº 232, de 3 de junho de 2003; 

6.2.3. fiança bancária. 

6.3. A garantia da proposta nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária deverão ser 

apresentadas em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer espécie, e deverão ter seu 

valor expresso em reais (R$). 

6.4. A garantia da proposta da proponente será devolvida: 

6.4.1. No caso de a proponente não ter sido habilitada, em até 05 (cinco) dias úteis após o resultado 

definitivo da primeira fase, tendo sido esgotadas todas as vias recursais aplicáveis; 

6.4.2. No caso de a proponente não ter sido classificada na segunda fase da licitação, em até 05 

(cinco) dias úteis após o resultado definitivo da segunda fase, tendo sido esgotadas todas as vias 

recursais aplicáveis; 

6.4.3. No caso de a proponente tecnicamente classificada não ter sido vencedora, em até 05 (cinco) 

dias úteis após a assinatura do contrato; e 

6.4.4. No caso de a proponente tecnicamente classificada ter sido vencedora, em até 05 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do CONTRATO. 
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6.5. Caso a assinatura do contrato aconteça depois de vencido o prazo de validade da garantia da 

proposta prestada, a manutenção da proposta de preços está condicionada à renovação da garantia da 

proposta apresentada. 

6.6. A garantia da proposta da proponente responderá pelas multas, penalidades e indenizações 

devidas pela proponente à SEMURH durante a licitação, inclusive no caso de recusa de celebração do 

contrato após a proponente ter sido adjudicada. 

6.7. Se a SEMURH executar a garantia da proposta da proponente, conforme previsto no item anterior 
do edital, caso ainda possa e pretenda prosseguir no certame, a proponente deverá, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, promover a recomposição do valor da garantia da proposta, sob pena de ser 
declarado inabilitado. 

 
6.8. Será considerado INABILITADO o licitante que não efetuar o recolhimento da caução ou o 
fizer em valor inferior, ainda que na casa dos centavos. 

 
7. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
7.1. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e nas condições físicas e documentais, de 
conservação, ocupação e de titulação em que se encontra. 
 
7.2. As áreas e dimensões do imóvel, constantes no Levantamento Topográfico e Memorial Descritivo, 
contidos no Anexo I deste Edital, são de caráter secundário e devem ser consideradas meramente 
enunciativas, ficando vedado ao licitante vencedor, ora Adquirente, exigir complemento de área, 
indenização ou rescisão do negócio, caso se constate que as áreas ou dimensões do imóvel não 
coincidam com aquelas que forem encontradas fisicamente, ainda que a diferença exceda 1/20 (um vinte 
avos). 
 
7.3. Correrão por conta do licitante vencedor, então Adquirente, todas as despesas decorrentes da 
elaboração da escritura definitiva e seu registro, incluindo-se, sem, no entanto limitar, as custas e 
emolumentos devidos aos cartórios de notas e ofício de Registro de Imóveis, Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI –, etc. 
 
7.4. Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, retificação, averbação 
de construção ou demolição e tudo mais necessário à legalização do imóvel (edificações, benfeitorias e 
terreno), todas as despesas decorrentes desta, junto ao cartório imobiliário, correrão por conta do 
Adquirente. 
 
7.5. Tratando-se de imóvel ocupado por permissionário ou possuidor a qualquer título, o adquirente se 
declarará informado do fato, assumindo expressamente todo o ônus decorrente da desocupação, assim 
como as despesas porventura decorrentes de indenização por acessões, benfeitorias e à imissão de 
posse. 
 
7.6. Caberá ao licitante informar-se sobre regimes urbanísticos, alinhamentos, atividades permitidas, 
etc., dos imóveis de seu interesse, que poderão ser obtidas perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH. 
 
7.7. O fato do licitante não conhecer devidamente o imóvel e as condições em que se encontra não será 
considerado como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou reclamação. 
 
8. PRAZOS 
 
8.1. Para efetuar o pagamento à vista: o Adquirente deverá efetuar o pagamento à Prefeitura Municipal 
de São Luís (MA) no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de recebimento da 
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convocação emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH 
após a homologação desta licitação. 
 
8.2. Para providenciar a lavratura e subsequente registro da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 
VENDA do imóvel compromissado: o Adquirente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
a contar da quitação do valor da aquisição, para comprovar o pagamento de todas as despesas que 
incidam sobre o imóvel, providenciando a lavratura e subsequente registro da ESCRITURA PÚBLICA DE 
COMPRA E VENDA do imóvel compromissado. 
 
B - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
9. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
9.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, pessoa física ou jurídica, que atendam a 
todas as exigências quanto à documentação de habilitação e requisitos de classificação das Propostas 
de Preços, desde que comprovem o recolhimento da caução a que se refere o item 6 deste Edital. 
 
9.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, observado o disposto no art. 41, § 3°, da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
 
9.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, pessoas físicas ou jurídicas:  

 
9.3.1. Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, 

coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si. 
 
9.3.2. Que se encontrem em processo de insolvência, dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação. 
 
9.3.3. Que se apresentem na qualidade de subcontratadas. 
 
9.3.4. Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, conforme 

art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada. 
 
9.3.5. Impedidas de licitar e contratar com o Município de São Luís, conforme art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada. 
 
9.3.6. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
conforme art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
9.3.7. Servidores, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no Município de São Luís. 
 
9.3.8. Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócio sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 
comissionado no Município de São Luís. 

 
10. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
 
10.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as normas citadas neste Edital e em seu(s) 
anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo 
licitante junto a Central Permanente de Licitação. 
 
10.1. Os interessados poderão solicitar até o 2º (segundo) dia anterior a data de entrega dos 
Envelopes de Documentação e Proposta de Preço, quaisquer esclarecimentos e informações, através de 
comunicação à CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, através de cartas registradas, 
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enviadas por fac-símile (fax), enviada para o e-mail: licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.br, ou protocolizadas 
no endereço indicado no item 2 deste Edital e no “Aviso de Licitação”. A CPL responderá por escrito, 
pelas mesmas vias, antes da data de entrega das Propostas. A falta de respostas da CPL aos 
questionamentos ou o atraso em sua divulgação poderão acarretar o adiamento da data da entrega das 
propostas a fim de manter a isonomia entre os interessados. 
 
10.2. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação de Habilitação e 
Propostas de Preços correrão por conta e risco do licitante. Documentação de Habilitação e Propostas 
de Preços que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) 
implicarão na inabilitação ou desclassificação do licitante. 
 
10.3. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer 
motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de 
esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será 
publicada no Diário Oficial do Município.  
 
10.4. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da 
Documentação e Proposta de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, 
na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas 
(Documentação e Preço). 
 
10.5. Impugnação do Edital 
 

10.5.1. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o art. 41 da Lei Federal 
8.666/1993. Poderá ser enviada para o e-mail: licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.br ou ser protocolizada, 
de segunda a quinta-feira das 13h00min as 18h00min, e sexta-feira, das 08h00min as 13h00min 
horas, no Protocolo Geral da CPL localizado na rua dos Ouriços , Lote 11, Quadra 09, Calhau, CEP 
nº 65.071-820,São Luís/MA, nos seguintes prazos: 
 
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação; 
 
b) pelo licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação.  
 
10.5.2. A Central Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no 
exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.  
 
10.5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta licitação 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
10.5 4. A decisão do julgamento da impugnação administrativamente será disponibilizada e sua cópia 
integral poderá ser obtida junto a Central Permanente de Licitação – CPL. 

 
C - PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS  
 
11. INSTRUÇÕES GERAIS 
 
11.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital e após o credenciamento, o licitante deverá 
apresentar o Documento de Habilitação e a Proposta de Preços, em envelopes distintos, opacos, 
devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua parte externa: 

ENVELOPE “N.º01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 

mailto:licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.br
mailto:licitacao.cpl@saoluis.ma.gov.br
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ENVELOPE “N.º02” – PROPOSTA DE PREÇOS. 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
 

11.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 
 
11.3. Não serão consideradas Propostas de Preços e/ou Documento de Habilitação apresentadas por 
internet (e-mail), via postal ou fac-símile. 
 
11.4. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA DE 
PREÇOS no envelope do DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará a exclusão 
sumária do licitante no certame. 
 
11.5. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no 
original ou por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por 
servidor da Comissão Permanente de Licitação – CPL, mediante a apresentação do documento original, 
ou ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
 

11.5.1. A autenticação por servidor da CPL poderá ser realizada até o dia útil anterior à data marcada 
para a sessão de abertura desta Concorrência, na Rua dos Ouriços, Lote II, Quadra 09 - Calhau – 
CEP 65.071-820 – São Luís/MA, de segunda a quinta-feira das 13h00min as 18h00min, e sexta-feira, 
das 08h00min as 13h00min. 
 
11.5.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas estejam 
rasuradas. 

 
11.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
 
11.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.8. Após abertura dos envelopes, a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços serão 
juntadas aos autos do Processo e não serão devolvidas aos licitantes. 
 
12. CREDENCIAMENTO 
 
12.1. No ato do credenciamento, os interessados em participar desta licitação deverão apresentar cópia 
autenticada dos seguintes documentos: 
 

12.1.1. Pessoa Física: 
 
a) Cédula de Identidade;  
 
b) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF;  
 
c) Comprovante de Endereço em nome da pessoa física ou parente de 1º grau. 
 
12.1.2. Pessoa Jurídica, representado por seu sócio ou dirigente: 
 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda – 

CNPJ/MF;  
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b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e da comprovação da legitimidade para, em caso 
de vitória no certame, assinatura dos documentos vinculados à alienação do bem licitado;  

 
c) Comprovante de Endereço em nome da pessoa jurídica ou contrato de locação. 
 

12.2. Além dos documentos previstos no subitem 12.1, os interessados (pessoas físicas ou jurídicas) 
que quiserem se fazer representar nesta licitação deverão apresentar à Central Permanente de Licitação 
credencial de seu representante com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração 
passada por instrumento público, como Carta Credencial, com firma reconhecida pela pessoa física ou 
pelo representante legal da pessoa jurídica, conforme o caso, nos termos do modelo do Anexo II deste 
Edital.  
 
12.3. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de um licitante. 
 
13. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1) 
 
13.1. Para habilitação nesta licitação, os licitantes deverão apresentar cópia autenticada do comprovante 
de Recolhimento da caução com quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação do imóvel, 
conforme exigência contida no item 6 deste Edital, a teor do disposto no art. 18 da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 

13.1.1. Caso o documento não esteja autenticado, a Comissão Permanente de Licitação poderá 
autenticá-lo no ato da sessão pública, mediante apresentação do comprovante de recolhimento 
original para conferência. 

 
13.2. Será considerado inabilitado o licitante que não efetuar o recolhimento da caução ou o fizer em 
valor inferior, ainda que na casa dos centavos. 
 
14. PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE 2) 
 
14.1. O Envelope nº 02 deverá conter Proposta de Preço digitada ou impressa por qualquer meio usual, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a não ensejar 
dubiedade, principalmente em relação ao valor ofertado pelo imóvel, devidamente datada e assinada 
pelo licitante (pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica), conforme modelo constante do 
Anexo III deste Edital. 
 
14.2. Prazo de validade da Proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da 
data da sessão pública de abertura deste certame. 
 
14.3. As Propostas de Preços que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem 
alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas ou preços abaixo do preço 
mínimo informado no item 5 deste Edital serão desclassificados. 
 
D - DO PROCEDIMENTO 
 
15. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
15.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope nº 1, contendo a documentação relativa à 
habilitação das licitantes. Nessa mesma Reunião, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser 
analisados os documentos e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia, hora e local certos 
para a divulgação. 
 
15.3. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença dos 
participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à documentação, e 
posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 
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15.4. A Documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências 
deste Edital e seus anexos, visando à habilitação de licitantes. Os licitantes que deixarem de apresentar 
o comprovante de recolhimento da caução ou o fizerem em valor inferior, ainda que na casa dos 
centavos, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
15.5. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o art. 48, § 3º, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
15.6. Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
15.7. A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação implicará na execução da 
caução prevista no item 6 deste Edital, salvo se tiver ocorrido por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, devidamente registrado em processo administrativo e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
15.8. Do resultado da habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da Ata.  
 

15.8.1. Se todos os licitantes renunciarem ao direito de recorrer do resultado da Habilitação, o que 
constará em Ata, proceder-se-á à abertura do Envelope nº 02 das licitantes habilitadas. 
 
15.8.2. Não havendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as licitantes, na forma do item 
anterior, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos 
até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os Envelopes 
nº 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a 
sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão. 

 
15.9. Ultrapassada a fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas, não cabe mais 
desclassificá-las por motivo relacionado à Habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só 
conhecido após o julgamento das propostas. 
 
16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
16.1. Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes 
classificados. Os valores ofertados para o imóvel serão lidos em voz alta e as Propostas serão 
rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos 
licitantes presentes. 
 
16.2. O julgamento e a classificação das Propostas serão feitos pelo critério de MELHOR OFERTA, 
entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste Edital, consoante dispõe o artigo 45, 
I, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, respeitado ainda o critério de aceitabilidade dos preços fixados 
no item 16.4. 
 
16.3. No caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais ofertas, proceder-se-á ao 
desempate, por sorteio, em ato público, para o qual todas os licitantes serão convocados. 
 
16.4. Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem como as 
que apresentarem preços inferiores ao preço mínimo à vista para a venda do terreno, conforme item 5 
deste Edital. 
 
16.5. As Propostas que apresentarem eventual discrepância entre valores grafados em algarismos e por 
extenso serão corrigidas pela Comissão de Licitação, prevalecendo o valor por extenso. 
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16.6. Caso o licitante não aceite a correção do valor efetuada pela Comissão, sua Proposta de Preços 
será rejeitada.  
 
16.7. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, 
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas Propostas de Preços 
contendo borrões, emendas ou rasuras.  
 
16.8. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 
decrescente de valores ofertados.  
 
16.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.  
 
16.10. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da oferta não será causa de desclassificação.  
 
16.11. O resultado do julgamento das ofertas será feito mediante notificação pessoal ou via fac-símile, 
contando-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a partir do primeiro dia útil após a divulgação do 
resultado. 
 
17. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
17.1. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 
17.2. Os Recursos deverão ser dirigidos à Presidente da Central Permanente de Licitação - CPL do 
Município por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de inabilitação ou desclassificação ou da 
lavratura da ata ou de sua referida publicação, ou daquele que ocorrer por último, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir 
devidamente informado à autoridade competente para decisão definitiva. 
 
17.3. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 
18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação. 
 
17.4. O resultado final da licitação, após a Comissão de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao 
vencedor, será submetido à homologação pela Autoridade Competente. 
 
E. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
18. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
18.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado do julgamento, será feito relatório 
circunstanciado, cabendo à Comissão de Licitação adjudicar o objeto da Licitação ao licitante vencedor, 
submetendo tal decisão ao Presidente da Central Permanente de Licitação do Município, para 
homologação. 
 
18.2. Homologada a licitação, o processo será encaminhado à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH.  
 
18.3. O Presidente da Central Permanente de Licitação do Município poderá revogar a Licitação por 
razões de interesse público, devendo anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo 
assim justificar. 
 
F. PAGAMENTO DO IMÓVEL 
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19. PAGAMENTO 
 
19.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH convocará o licitante 
vencedor para efetuar o pagamento à vista do imóvel à Prefeitura Municipal de São Luís (MA), no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação. 
 

19.1.1. O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

 
19.1.2. No ato de comprovação do pagamento, o Adquirente receberá o TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E IMISSÃO DE 
POSSE, observadas as competências da legislação municipal em vigor. 
 
19.1.3. O Adquirente será imitido na posse do imóvel objeto de alienação com a entrega do 
documento mencionado no subitem anterior. 

 
19.2. Em caso de desistência do licitante vencedor, convocar-se-á os demais licitantes na ordem de 
classificação, conforme prevê o parágrafo segundo do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
19.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os demais classificados, a começar pelo licitante 
colocado em 2º (segundo) lugar, serão sucessivamente convocados para efetuar o pagamento à vista 
nas condições e valor da oferta do 1º (primeiro) colocado, desde que preenchidas todas as exigências 
deste Edital, mantido o preço total idêntico ofertado pelo licitante desistente. 
 
19.4. Serão de responsabilidade do Adquirente: 
 

a) efetuar todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 

 

b) efetuar o pagamento de eventuais tarifas bancárias devidas na aquisição; 

 

c) a iniciativa necessária à lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, declarações e 
documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas expensas, de taxas, impostos, 
emolumentos, registros e demais encargos que se fizerem necessários. 

 
19.5. No prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da quitação integral do valor da 
aquisição, o Adquirente deverá comprovar o pagamento de todas as despesas previstas, providenciando 
a lavratura e subsequente registro da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA do imóvel 
compromissado, praticando todos os atos para tanto necessários, inclusive e principalmente, 
promovendo a obtenção das certidões e a efetivação dos pagamentos exigíveis, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/1993, ressalvada a 
hipótese de ocorrência de fato superveniente imprevisível e justificável que, a critério da Administração, 
impeça o seu cumprimento no referido prazo. 
 
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1. O licitante vencedor será penalizado com a perda da caução correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do preço mínimo, nos casos de: 
 

a) desistência; 
 
b) não cumprimento do prazo para pagamento do valor à vista, no prazo estabelecido. 

 
20.2. Na hipótese de não formalização da transferência definitiva do imóvel, no prazo estabelecido, sem 
motivo justo e aceito pela Administração, o Adquirente será penalizado com multa de 2% (dois por cento) 
do valor da venda. 
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20.3. Além das sanções previstas nos subitens 20.1 e 20.2, nos casos de comprovada má-fé de licitantes 
ou do Adquirente, a Administração poderá aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, conforme art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 Os casos não previstos neste Edital e as dúvidas em sua interpretação serão resolvidos pela 
Comissão de Licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos princípios inerentes à licitação. 
 
21.2. Considerando que o objeto desta licitação é a alienação de bem imóvel pertencente ao patrimônio 
municipal fica afastada a aplicação do art. 42 e seguintes da Lei Complementar nº 123/2006, que versam 
sobre normas de tratamento diferenciado para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – 
EPP e Microempreendedores Individuais – MEI nas licitações públicas. 
 
21.3. Fica dispensa a formalização de termo de contrato, nos termos do art. 60, caput, da Lei Federal nº 
8.666/1993, o qual será substituído pela Escritura Pública de Alienação e respectivo registro no Cartório 
de Imóveis competente. 
 
21.4. Os licitantes sujeitam-se a todos os termos, condições, normas, especificações e detalhes 
constantes deste Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, independentemente de qualquer 
manifestação escrita ou verbal.  
 
21.5. Em qualquer fase desta Licitação é facultado à Comissão de Limitação promover diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente na documentação ou nas propostas.  
 
21.6. Ao adquirir o Edital, o licitante deverá declarar o endereço ou fac-símile em que receberá 
notificação e ainda, comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 
encaminhada ao endereço ou fac-símile fornecido.  
 
21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia 
do vencimento e, só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente.  
 
21.8. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – Levantamento Topográfico e Memorial Descritivo 
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial para Representante 
ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços para Compra de Imóvel 
 

 
 

São Luís/MA, __ de __________ de 2017 
 

IGOR SANTANA NEIVA COSTA 
Membro/Relator – CPL   
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CONCORRÊNCIA nº 002/2017/CPL/PMSL 

ANEXO I 
 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
Processo nº 22481/2016-SEMGOV, apensos os Processos nº 7576/2015-SEMURH e nº 488/2011-
SEMURH. 
Imóvel: Rua Lótus, s/nº, Bairro Jardim Renascença, Gleba D, nesta Capital, de propriedade do Município 
de São Luís (MA). 
Área: 1.706,40m² 
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CONCORRÊNCIA nº 002/2017/CPL/PMSL 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº ___/2017/ CPL / PMSL  
 
 

__________________ (pessoa física ou pessoa jurídica), com endereço na __________, 

inscrita no _____ (CPF ou CNPJ) sob nº ________, por intermédio do signatário deste documento, 

CREDENCIA o(a) Sr.(a) ______________________, R.G. nº ______, CPF nº ______, para em seu 

nome, e, perante a Comissão da Central Permanente de Licitação, participar da CONCORRÊNCIA Nº 

002/2017/ CPL / PMSL, conferindo-lhe poderes, para prática de todos os atos inerentes ao certame, 

inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.  

 
Local, _____de___________ de 2017. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(Pessoa Física)     ou      (Representante legal da Pessoa Jurídica) 

R.G. n.º ____ 
CPF n.º ____________ 
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CONCORRÊNCIA nº 002/2017/CPL/PMSL 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO PARA COMPRA DE IMÓVEL 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº ___/2017/ CPL / PMSL  
Processo nº 22481/2016-SEMGOV, apensos os Processos nº 7576/2015-SEMURH e nº 488/2011-
SEMURH. 
Imóvel: Rua Lótus, s/nº, Bairro Jardim Renascença, Gleba D, nesta Capital, de propriedade do Município 
de São Luís (MA). 
Área: 1.706,40m² 
 
 
1. Identificação do Proponente 

Nome ou Razão Social CPF ou CNPJ 

  

Endereço Cidade 

  

Endereço Eletrônico Telefone para contato 

 (   ) 

 
 
2. Proposta 

Valor à vista em reais (R$) 

 

R$ ________ (___________________) 

 

Prazo de validade da Proposta 

Prazo de validade da Proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da 
data da sessão pública de abertura da licitação. 

 
 
3. Prazos 

Prazo para efetuar o pagamento à vista: 

Prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data de recebimento da convocação emitida pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH. 

Prazo para comprovar o pagamento de todas as despesas que incidam sobre o imóvel, providenciar a 
lavratura e subsequente registro da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA do imóvel 
compromissado: 

Prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contado da quitação do valor da aquisição 
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4. Declaração 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Concorrência nº ___/2017/CPL/PMSL, que estou ciente e 
submeto-me às condições do Edital, em especial quanto às ‘Informações Importantes’ previstas em 
seu item 7 e comprometo-me a cumprir todas as obrigações decorrentes da compra do imóvel caso seja 
vencedor do certame, consciente de todas as responsabilidades enquanto Adquirente, destacando-se: 

a) efetuar o pagamento no prazo; 
b) efetuar todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 
c) efetuar o pagamento de eventuais tarifas bancárias devidas na aquisição; 
d) providenciar a lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, declarações e documentos 

exigíveis, com o consequente pagamento, às suas expensas, de taxas, impostos, emolumentos, 
registros e demais encargos que se fizerem necessários. 

Declaro, ainda, que estou ciente da situação do imóvel licitado e confirmo como verdadeiras todas as 
informações constantes na presente Proposta nada tendo a reclamar futuramente. 

 
 

Local Data 
  

 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(Pessoa Física)     ou      (Representante legal da Pessoa Jurídica) 
R.G. n.º ____ 

CPF n.º ____________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


