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CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

Processo nº 01.056070.21.56 

 

 

▪ OBJETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 

INSERIDOS NA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA VILA MONTE SÃO JOSÉ - 

OUS-MSJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

▪ TIPO: MAIOR OFERTA, APURADA POR LOTE.  

 

▪ ENTREGA DOS ENVELOPES:  

 

HORÁRIO ATÉ ÀS 10:00 HORAS DO DIA 18/11/2021. 

 

LOCAL: PROTOCOLO DE LICITAÇÕES 

                 RUA ESPÍRITO SANTO, 605 – 15º ANDAR – SALA 1502 

 

▪   ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: A partir das 10:05 horas do dia 

18/11/2021. 

 

▪ FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de acordo com o 

item “2” deste edital. 

 

▪ FONE: (31) 3277-1400 

 

▪ REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

 

RECIBO 

 

A empresa  ____________________________________________________________________,  

                                                                  (nome do licitante)  

retirou este Edital e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

_______________________ 

 

                    ________________,___ de ______________ de _____ 

 

____________________________ 

(Assinatura legível) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE 

LICITAÇÕES PELO E-MAIL gclic@pbh.gov.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES 

AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.  

 

A Subsecretaria de Administração e Logística não se responsabiliza por comunicações não repassadas 

aos interessados que não encaminharam o recibo devidamente preenchido. 
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1. DO PREÂMBULO 

  

A Diretoria Central de Compras da Subsecretaria de Administração e Logística, por meio da 

Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização de licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA, em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/1993, com a Lei Municipal 11.181/2019 e demais legislações aplicáveis e cláusulas contidas 

no presente edital. 

 

2. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até o 3º dia 

útil anterior à data limite para a entrega dos envelopes. Os referidos pedidos poderão ser 

encaminhados para o e-mail gclic@pbh.gov.br ou poderão ser entregues diretamente no 

Protocolo Central da Secretaria Municipal de Fazenda, situado na Rua Espírito Santo, 605, 

Centro - Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-919, no horário de 8 h às 15 h. 

 

2.2. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

3.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital nos termos do art. 41 da Lei n.º 8.666/93: 

 

3.1.1. pelo licitante, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”, em face de vícios ou irregularidades porventura nele existentes. 

 

3.1.2. por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes “Habilitação”, por irregularidades na aplicação da Lei nº 8.666/93. 

 

3.2. As razões de impugnação ao edital, poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail 

gclic@pbh.gov.br, ou ser entregues diretamente no Protocolo Central da Secretaria Municipal de 

Fazenda, situado na Rua Espírito Santo, 605 – Centro - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-919, 

impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 15:00 horas. 

 

3.3. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 

 

3.4. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

 

4. DO OBJETO 

 

4.1. O presente termo tem por objeto a alienação de imóveis de propriedade do município inseridos 

na Operação Urbana Simplificada Vila Monte São José - OUS-MSJ, autorizada pela Lei 

Municipal nº 11.181 de 08 de agosto de 2019, em especial os artigos 372 a 382, conforme relação 

constante do Anexo I deste edital. 

 

4.2. A descrição, localização, preço mínimo de venda, valor da quantia correspondente a 5% da 

avaliação dos imóveis encontram-se detalhados neste edital. 

 

 

mailto:gclic@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
mailto:gclic@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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4.3. Os imóveis objetos desta licitação serão alienados no estado em que se encontram, ficando a 

cargo dos adquirentes quaisquer providências administrativas ou judiciais necessárias à 

desocupação ou regularização de qualquer natureza, com os ônus e riscos decorrentes, 

inexistindo qualquer obrigação pecuniária do Município para a assunção da posse e do domínio 

pelos adquirentes. 

 

4.4. A venda dos imóveis será feita ad corpus, no estado material e situação jurídica em que se 

encontram, caracterizando-se como meramente enunciativas as referências às dimensões dos 

imóveis. As eventuais diferenças de medidas, áreas e confrontações encontradas nos imóveis 

serão resolvidas pelos adquirentes, sem ônus para o Município de Belo Horizonte, porquanto as 

descrições constantes deste edital constam dos respectivos títulos aquisitivos. As eventuais 

diferenças de medidas, áreas e confrontações não ensejarão a devolução de parte do preço, nem 

tampouco a complementação da área descrita. 

 

4.4.1. As medidas das áreas informadas foram definidas por meio do Sistema Municipal de 

Georeferenciamento. Eventuais diferenças constantes nos registros, informações básicas e 

avaliações prevalecerão as informações do Anexo I. 

 

4.4.2. O Município garante a documentação comprobatória da propriedade, para fins de 

transferência ao adquirente, salvo demoras de liberação cartorial. 

 

4.5. O adquirente, ao investir nos imóveis objeto deste certame, deverá observar a legislação 

pertinente para construção, em especial a Lei Municipal nº 11.181 de 08 de agosto de 2019. 
 

5. DO VALOR MÍNIMO 
 

5.1. Os valores a serem recolhidos para fins de habilitação, nos termos do Art. 18 da Lei 8.666/93, e 

os preços mínimos de venda dos imóveis estão consignados no Anexo I deste edital. 

 

5.1.1. Os referidos valores foram estabelecidos em moeda corrente nacional, conforme avaliação 

realizada pela Gerência de Planta de Valores Imobiliários da Subsecretaria da Receita 

Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇO” 

 

6.1. Os envelopes contendo a "Habilitação" e a "Proposta de Preços" deverão ser protocolados, 

devidamente fechados, impreterivelmente no endereço especificado abaixo: 

 

LOCAL: Protocolo de Licitações 

Rua Espírito Santo, 605 – 15º Andar – Sala 1502 – Centro – Belo Horizonte/MG.  

 

6.2. A documentação de “Habilitação” poderá ser apresentada em 1 (um) envelope por lote ou em  

envelope único contemplando os lotes de interesse do licitante. 

 

6.3. A proposta de preço poderá ser apresentada em 1 (um) envelope por lote ou em  envelope único 

contemplando os lotes de interesse do licitante. 

 

6.4. O Município de Belo Horizonte não se responsabilizará por envelopes de "Habilitação" e de 

"Proposta de Preços" que não sejam entregues no local, data, horário e forma definidos neste 

edital. 
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7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

7.1. Após o horário e a data limite para a entrega dos envelopes, os envelopes “HABILITAÇÃO” 

serão abertos , na sala de Licitação da Diretoria Central de Compras, situada na Rua Espírito 

Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.  
 

7.2. Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” serão abertos em data e horário designados pela 

Comissão Permanente de Licitação. 
 

7.3. Havendo desistência formal, por parte de todos os licitantes, do prazo de recurso da decisão da 

Comissão Permanente de Licitação, que habilite ou inabilite qualquer licitante, os envelopes 

“PROPOSTA DE PREÇO” poderão ser imediatamente abertos. 
 

8.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

8.1. Poderão participar da presente Licitação pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas em qualquer 

localidade do território nacional, individualmente, em condomínio ou consórcio, desde que 

satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

 

8.1.1. No caso da participação em condomínio ou consórcio, estes deverão ser constituídos com 

a indicação da pessoa ou empresa responsável, a qual, para participar deste certame 

licitatório, deverá atender todas as exigências estipuladas neste Edital e de acordo com o 

especificado no artigo 33 da Lei n° 8.666 de 1993. 

 

8.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no país; 

b) os licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam 

funcionários ou empregados públicos do Município de Belo Horizonte e demais vedações 

previstas no Art. 42 da Lei Orgânica do Município.  

c) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

8.3. Os licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. O Município 

de Belo Horizonte não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 

seguidos na licitação ou os seus resultados. 

 

9. DO CREDENCIAMENTO 

 

9.1. O credenciamento será realizado na sessão pública de abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO”. 

 

9.2. O representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e ainda: 

 

9.2.1. Se proprietário, apresentar documento constitutivo da empresa e da última alteração, onde 

constem expressamente poderes de representação para exercer direitos e assumir 

obrigações.  

 

9.2.2. Se representante legal, seja de pessoa física ou jurídica, apresentar procuração por 

instrumento particular ou público, com poderes para formular lances e praticar os demais 

atos pertinentes ao certame. 
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9.2.2.1. Na hipótese de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 

acompanhada do documento constitutivo do proponente ou de outro documento 

em que esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir 

mandatário. 

 

9.2.3. Os documentos exigidos nos subitens acima poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou ainda cópia simples acompanhada do original para 

autenticação por servidor do órgão licitante. 

 

9.3. O representante não poderá manifestar-se durante a sessão caso não apresente a documentação 

necessária para o credenciamento. 

 

10. DO ENVELOPE Nº 1 – “HABILITAÇÃO” 
 

10.1. Na face externa do envelope, além da indicação do nome ou da razão social do licitante, deverão 

constar os dizeres a seguir indicados: 

 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA /GCLIC 

LICITANTE: ............................................................ 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

 

10.2. Neste envelope o licitante deverá apresentar cheque administrativo, correspondente à 5% do 

valor da avaliação do(s) imóvel(eis), nominal ao Município de Belo Horizonte, que poderá ser 

considerado como parte do pagamento do sinal pela adjudicatária, conforme Anexo I 

 

10.2.1. Caso o licitante tenha interesse em participar de mais de um lote deverá apresentar um 

cheque administrativo por lote. 

 

10.2.2. O cheque deverá vir apensado a uma folha em que conste o nome do licitante e o 

CNPJ/CPF, bem como deverá fazer referência ao lote para o qual está ofertando o 

respectivo valor.  

 

10.2.3. No caso de participação em condomínio ou em consórcio será permitida a apresentação 

de cheque(s) de cada interessado na proporção da sua participação, desde que o 

somatório do(s) valore(s) do(s) cheque(s) seja referente ao valor da avaliação do lote, 

conforme Anexo I. 

 

11. DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO  

 

11.1. Na face externa do envelope, além da indicação do nome ou da razão social do licitante, deverão 

constar os dizeres a seguir indicados: 

 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA /GCLIC 

LICITANTE: ............................................................ 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

11.2. Neste envelope o licitante deverá apresentar: 
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11.2.1. Proposta de preço, que poderá ser elaborada utilizando o modelo constante no Anexo II 

deste edital, atendendo o disposto no item 12. 

 

11.2.1.1. Na hipótese de condomínio ou consórcio, deverá ser indicada a participação 

de cada interessado. 

 

11.2.2. Originais ou cópias autenticadas ou cópias simples para confrontação com os originais 

no momento da abertura, dos seguintes documentos: 

 

11.2.2.1. No caso de o licitante ser pessoa física: 

 

a) Cédula de Identidade (RG); 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

11.2.2.1.1. Na hipótese de condomínio, deverá ser apresentada a 

documentação individual de cada participante. 

 

11.2.2.2. No caso de o licitante ser pessoa jurídica: 

 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) No caso de participação de empresas em consórcio, apresentação de documento 

comprobatório do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, 

subscrito pelos consorciados, bem como, a indicação da empresa líder do consórcio, 

conforme disposto no artigo 33 da Lei n.° 8.666/93. 

 

11.2.2.2.1. Na hipótese de consórcio, deverá ser apresentada a documentação 

de cada um dos participantes do consórcio. 

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

12.1. A proposta de preço deverá ser impressa em 01 (uma) via, com suas páginas numeradas e 

rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

 

12.2. A proposta de preço deverá conter: 

 

12.2.1. Razão social/Nome, n.º do CNPJ/CPF, endereço e telefone do licitante; 

 

12.2.2. Modalidade e número da licitação; 

 

12.2.3. Indicação do(s) lote(s) pretendido(s), com a(s) descrição(ões) do(s) imóvel(éis) que o 

compõe(m), respeitando a(s) especificação(ções) constante(s) nos Anexos deste Edital; 

 

12.2.4. Valor(es) proposto(s), que deverá(ão) ser igual(is) ou superior(es) ao(s) da(s) 

avaliação(ões) mínima(s) constante(s) no Anexo I deste edital, sob pena de 

desclassificação. 

 

12.2.4.1. No caso de participação conjunta, em condomínio ou em consórcio, deverá ser 

definida a proporção de cada um dos participantes. 
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12.2.4.2. O(s) valor(es) deverá(ão) ser proposto(s) em reais, moeda corrente nacional, 

com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

12.2.5. Indicação da opção de pagamento pretendida, de acordo com o item 17.1 deste Edital. 

 

12.3. Juntamente com a proposta deverá ser apresentada declaração, conforme modelo 

constante no Anexo V, bem como a documentação prevista no subitem 11.2.2.    

 

12.4. Quando da formulação da proposta deverá ser levado em consideração:  

 

12.4.1. Todas as exigências e condições descritas neste edital. 

 

12.4.2. Os seus deveres e obrigações previstos neste edital. 

 

12.4.3. A situação dos imóveis. 

 

12.4.4. Que a proposta terá validade de 60 (sessenta) dias. 

 

12.5. Não serão aceitas propostas alternativas ou com opções. 

 

12.6. Para cada licitante será permitida a apresentação de uma única proposta por lote. 

 

13. DOS PROCEDIMENTOS 

 

13.1. No dia, hora e local fixados, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao 

CREDENCIAMENTO e à abertura dos ENVELOPES Nº 1 - HABILITAÇÃO. 

 

13.2. A Comissão Permanente de Licitação examinará a documentação e considerará habilitados os 

licitantes que satisfizerem às exigências constantes deste Edital, inabilitando-os em caso 

contrário. 

 

13.3. A inabilitação do licitante importa preclusão de seu direito de participar da fase subsequente. 

 

13.4. Havendo desistência expressa de todos os licitantes à interposição do recurso previsto no art. 

109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos 

ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO. 

 

13.5. Somente serão abertas as Propostas de Preço dos licitantes habilitados, ficando os Envelopes nº 

2 relativos aos licitantes inabilitados à disposição dos mesmos pelo prazo de 30 dias, a contar 

da data da homologação da licitação, findo o qual serão eliminados sem qualquer formalidade. 

 

13.6. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação do licitante deverá ser 

comunicada imediatamente à Comissão Permanente de Licitação, no momento em que ocorrer. 

 

13.7. No caso de inabilitação de todos os interessados, a Comissão Permanente de Licitação poderá 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, conforme 

disposto no §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do § 6º do 

art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

 



                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                          SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                     DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 

Concorrência 003/2021 – Alienação de imóveis – OUS Vila São José                                 Página 8 de 21  

 

13.9. A Comissão Permanente de Licitação promoverá o julgamento e classificação das propostas de 

acordo com os critérios constantes deste edital. 

 

13.10. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o disposto no § 2º do art. 45 

da Lei nº 8.666/93. 

 

13.11. No caso de desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, conforme disposto 

no §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.12. Todos os documentos e propostas serão rubricados, preferencialmente, pelos licitantes 

presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 

13.13. Qualquer manifestação a respeito de habilitação de licitantes ou impugnação de propostas, 

pelos interessados, poderá ser feita durante as reuniões, no momento determinado para tal pela 

Comissão Permanente de Licitação e através de pessoa devidamente credenciada, sendo 

consignada em ata. 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

14.1. O critério de julgamento será o da MAIOR OFERTA APURADA POR LOTE, sendo 

considerado vencedor o licitante que, estando de acordo com as especificações deste Edital, 

apresentar o maior preço pelo lote especificado neste instrumento, observados os valores 

mínimos constantes no Anexo I. 

 

14.2. A proposta de preço será desclassificada quando: 

 

14.2.1. Apresentar-se em desacordo com o presente edital, salvo se inequivocamente as falhas 

constatadas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo ou não acarretarem 

prejuízo à Administração e/ou lesões a direito dos demais licitantes; 

 

14.2.2. Apresentar mais de uma proposta para o mesmo lote de imóvel; 

 

14.2.3. Forem apresentadas propostas distintas para o mesmo lote no caso de cônjuges. Se o 

fizerem, ambas as propostas serão desclassificadas; 

 

14.2.4. Ofertar proposta de preço com valor inferior ao valor mínimo estabelecido para o lote;  

 

14.2.5. Não atender às especificações estabelecidas neste edital. 

 

14.2.6. For apresentada por pessoas físicas ou jurídicas, que estejam se candidatando 

simultaneamente a compra de lote de imóvel, em sociedade, condomínio, consórcio, 

isoladamente ou mediante outra forma de associação. 

 

14.3. Não será causa de desclassificação ou inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o 

conteúdo, a idoneidade/legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento. 

 

14.4. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de vantagens ou condições 

não previstas no presente edital, ou preços baseados em ofertas de outros licitantes. 
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15. DOS RECURSOS 

 

15.1. É facultado ao licitante, nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 a interposição de: 
 

15.1.1. RECURSO, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 

lavratura da ata pela Comissão Permanente de Licitação, dos seguintes atos: 
 

a) Habilitação e/ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, dirigido ao 

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda/Subsecretaria de Administração e 

Logística por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá 

reconsiderar a decisão ou mantendo-a, fazê-lo subir ao Secretário devidamente 

informado, para decisão. 
 

b) Da anulação ou revogação da Licitação, dirigido ao Secretário Municipal de Fazenda 

por intermédio do Secretário Municipal Adjunto de Fazenda/Subsecretaria de 

Administração e Logística que poderá reconsiderar a decisão ou mantendo-a, fazê-lo 

subir ao Secretário Municipal de Fazenda.  
 

15.1.4. REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação, da qual não caiba recurso hierárquico dirigido à 

autoridade superior àquela que praticou o ato. 
 

15.2. O recurso previsto na alínea “a” do subitem 15.1.1 deste edital terá efeito suspensivo, podendo 

a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 

eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 

15.3. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo licitante, bem 

como não caberá recurso em mesmo grau sobre matéria já decidida. 
 

15.4. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar o 

licitante. 
 

15.5. As razões do recurso e as contrarrazões, poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail 

gclic@pbh.gov.br, ou ser entregues diretamente no Protocolo Central da Secretaria Municipal 

de Fazenda, situado na Rua Espírito Santo, 605 – Centro - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-

919, impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 15:00 horas.  
 

15.6. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

 

16. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

16.1. A Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo desta Concorrência ao Secretário 

Municipal Adjunto de Fazenda/Subsecretaria de Administração e Logística para a homologação 

e adjudicação do objeto ao licitante vencedor, sendo todos os atos publicados no Diário Oficial 

do Município - DOM. 

 

16.2. Não havendo recurso contra a decisão que homologou o procedimento licitatório, ou tendo sido 

julgados os interpostos, a adjudicatária deverá efetuar os pagamentos conforme previsto neste 

Edital, e receber as instruções para a lavratura da escritura de compra e venda. 
 

 

mailto:gclic@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

17.1. A venda dos imóveis separados por lotes será realizada mediante pagamento à vista ou 

parcelado, nas seguintes condições: 
 

17.1.1. Pagamento à vista: 

 

a) SINAL: O licitante vencedor deverá efetuar o pagamento do sinal, no valor de 80% 

(oitenta por cento) do preço ofertado, por meio do Documento de Recolhimento e 

Arrecadação Municipal – DRAM, que será emitido pela Administração Pública 

imediatamente após a homologação da licitação e adjudicação do objeto do certame. 

 

a.1) O pagamento do Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal – 

DRAM deverá ser efetuado em até dois dias uteis após a sua emissão, 

independente do vencimento constante no documento. 

 

a.2) O cheque administrativo do licitante vencedor, apresentado para fins de 

habilitação, não poderá ser utilizado como sinal, sendo o mesmo guardado pela 

Administração Pública e devolvido após a compensação do DRAM. 

 

a.3) Caso o pagamento não ocorra no prazo estabelecido, o cheque administrativo 

será depositado, estando o licitante vencedor sujeito as sanções administrativas 

previstas. 
   

b) O saldo do valor (20% restante do preço ofertado) deverá ser pago até a data do 

recebimento pela adjudicatária da minuta de escritura a ser lavrada no cartório 

competente. 
 

17.1.2. Pagamento Parcelado: 
 

a) A adjudicatária que optar pelo pagamento parcelado na forma prevista no § 2° do 

Art. 373 da Lei 11.181/19, terá o prazo de 2 (dois) anos, desde o pagamento da 1ª 

(primeira) parcela até a quitação integral e deverá efetuar o pagamento do sinal, no 

valor de 5% (cinco por cento) do preço ofertado, por meio do Documento de 

Recolhimento e Arrecadação Municipal – DRAM, que será emitido pela 

Administração Pública imediatamente após a homologação da licitação e 

adjudicação do objeto do certame 

 

a.1. O pagamento do Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal – 

DRAM deverá ser efetuado em até dois dias uteis após a sua emissão, 

independente do vencimento constante no documento. 
 

b) Após a compensação do DRAM, o licitante vencedor deverá assinar a Promessa de 

Compra e Venda, nos termos do Anexo III, em até 2 (dois) dias úteis contados da 

convocação, ficando a seu critério averbá-la junto ao registro do imóvel. 

 

c) O cheque administrativo do licitante vencedor, apresentado para fins de habilitação, 

não poderá ser utilizado como sinal, sendo o mesmo guardado pela Administração 

Pública e devolvido após a compensação do DRAM. 

 

d) Caso o pagamento não ocorra no prazo estabelecido, o cheque administrativo será 

depositado, estando o licitante vencedor sujeito as sanções administrativas previstas. 
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17.2. O recolhimento dos pagamentos deverá ser efetivado mediante pagamento de Documento de 

Recolhimento e Arrecadação Municipal - DRAM 
  

17.2.1. Os valores recolhidos serão devidamente comprovados pelo Município de Belo 

Horizonte por meio da emissão de extrato bancário ou por outro meio eficaz.  
 

18. DA FORMALIZAÇÃO DA ESCRITURA 

 

18.1. Caberá ao adquirente todas as despesas, incluindo tributos, outros encargos fiscais e quaisquer 

ônus que porventura possam recair sobre os imóveis, objeto deste certame, bem como adotar 

todas as providências necessárias para a lavratura da Escritura Pública e registro do imóvel. 

 

 18.2. Será do adquirente a obrigação de efetuar todos os pagamentos referentes às despesas com a 

transferência de propriedade, bem como a de apresentar toda a documentação necessária à 

outorga da escritura, inclusive as referentes aos imóveis, certidões atualizadas e quaisquer 

outras que se fizerem necessárias.  

 

18.3.  A minuta de escritura deverá ser lavrada pela adjudicatária no prazo máximo de 40 (quarenta) 

dias corridos contado a partir da convocação para a sua retirada.  

 

18.3.1. O prazo estabelecido no subitem 18.3 poderá ser prorrogado a critério da Administração. 

 

18.4. Lavrada a escritura, o adquirente deverá fornecer, no prazo de 40 (quarenta) dias corridos, 

prorrogáveis a critério desta Administração, a Certidão de Registro do Imóvel. 

 

18.5. Os instrumentos referidos nos itens 18.1 e 18.4 serão firmados com o licitante cujo nome constar 

da proposta vencedora, não sendo admitida, em hipótese alguma, sua substituição. 

 

18.5.1. Se a proposta vencedora for apresentada por participantes em condomínio ou em 

consórcio, figurarão no instrumento todos os co-participantes como adquirentes, na 

proporção que houver sido definida, ou, em caso contrário, em partes ideais iguais. 

 

18.6. Se configurada a desistência do vencedor através do não cumprimento do estabelecido no item 

17 ou na inobservância do prazo fixado para retirada dos documentos destinados a registro 

cartorial, na forma deste Edital, à critério da SMFA, a venda poderá ser transferida, 

sucessivamente, aos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, os quais 

serão convocados para se manifestarem no interesse em adquirir o imóvel nas mesmas 

condições e preço apresentados pelo primeiro classificado, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas neste Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

licitante/adjudicatária, sujeitando-o as seguintes penalidades: 

          

19.1.1. Advertência. 

 

19.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
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a) multa indenizatória de 10% sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso 

do não recolhimento do sinal previsto no subitem  17.1 ou da recusa em assinar o 

contrato de promessa de compra e venda. 

 

b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 

normativo ou as obrigações assumidas. 

 

19.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 

 

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 

IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

19.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelos gerentes de 1º nível competentes. 

 

19.3. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar será 

aplicada pelo Secretário Municipal Adjunto competente. 

 

19.4. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 

Municipal Titular competente. 

 

19.5. Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

19.5.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido prazo 

de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 

 

19.6. Na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

19.6.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido prazo 

de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 

 

19.7. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto. 

 

20.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1. A participação na presente Concorrência importa irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, notadamente das condições gerais e particulares de 

seu objeto, não se admitindo qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 

formulação da proposta. 

 

20.2. Os cheques administrativos dos licitantes que não se sagraram vencedores no certame serão 

devolvidos pelo Município após o recolhimento do sinal pela adjudicatária e a sua devida 

comprovação, que poderá, dentre outros meios, se dar por meio da emissão de extrato bancário 

da conta da Prefeitura de Belo Horizonte. 
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20.2.1. Os cheques somente serão entregues ao representante legal do licitante após assinatura 

de recibo e apresentação da carteira de identidade ou documento equivalente, devendo 

ainda: 

 

20.2.1.1. Se proprietário de empresa, apresentar original ou cópia autenticada do 

documento constitutivo da empresa e da última alteração, onde constem 

expressamente poderes de representação para exercer direitos e assumir 

obrigações.  

 

20.2.1.2. Se representante legal, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física, apresentar 

procuração com firma reconhecida, com poderes para receber o respectivo 

cheque administrativo. 

 

20.3. Poderá a Administração revogar a presente licitação no todo ou em parte, ou alterar a data do 

recebimento das propostas ou da realização da licitação, por conveniência administrativa ou 

interesse público, devidamente justificados, sem que caiba ao licitante direito à indenização, 

salvo em caso de dano efetivo disso resultante e devidamente comprovado na forma da lei. 

 

20.4. O Município de Belo Horizonte também se reserva o direito de não concretizar a venda do 

imóvel, sem prejuízo das demais cominações previstas, na hipótese do não cumprimento de 

quaisquer das providências indicadas no presente Edital. 

 

20.5. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento da 

adjudicação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

20.6. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo.  

 

20.7. A normatização aplicável, especialmente a Lei Federal nº. 8666/93, se conflitantes com as 

condições e exigências deste edital, preponderarão sobre as últimas. 

 

20.8. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de inabilitação/desclassificação. 

 

20.9. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

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

proposta e dos documentos apresentados. 

 

20.10. As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em favor 

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

Administração, a finalidade ou a segurança do certame. 

 

20.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes por qualquer 

meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

Oficial do Município. 

 

20.12. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação ou 

pela autoridade a ela superior. 
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20.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 

o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

20.14. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

 

• Anexo I – Relação de imóveis, respectivas descrições e preços mínimos. 

• Anexo II – Modelo de Proposta de Preços.  

• Anexo III – Minuta da Promessa de Compra e Venda.  

• Anexo IV – Minuta da Escritura Pública.  

• Anexo V – Declaração de que conhece o imóvel a ser alienado.  

 

 

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2021 

 

 

 
 

Emerson Duarte Menezes 

Diretoria Central de Compras  

 

 

Breno Serôa da Motta  

Subsecretaria de Administração e Logística 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE TERRENOS PARA VENDA AUTORIZADOS PELA LEI N° 11.181/2019 

 

 

RELAÇÃO DE IMÓVEIS A SEREM ALIENADOS 

 

Lote Localização Nº Área m² Bairro 
Zona 

Fiscal 
Quadra Lote CP 

Avaliação 

Mínima 

Valor Ref. 

Habilitação 

5% 

01 Rua da Assembleia 214 3273,52 
Cidade 

Jardim 
125 014 004A 042288A R$ 1.950.000,00 R$ 97.500,00 

 

 

Lote Localização Nº Área m² Bairro 
Zona 

Fiscal 
Quadra Lote CP 

Avaliação 

Mínima 

Valor Ref. 

Habilitação 

5% 

02 Rua da Assembleia S/N 1331,31 
Cidade 

Jardim 
125 014 003A 042288A R$ 1.160.000,00 R$ 58.000,00 

 
Encontram-se em arquivos disponibilizados juntamente com o presente Termo no “site” www.pbh.gov.br as seguintes informações: 

 

● Registro Cartorial do Imóvel em Nome do Município. 

● Informação Básica do Imóvel.  

 

✔ Os arquivos contendo as informações básicas devem ser referência tão somente para a  informação quanto ao uso e ocupação do solo. Portanto, não deverão 

ser consideradas as metragens das áreas a serem alienadas, prevalecendo as metragens constantes neste anexo 

 
Os imóveis objetos desta Licitação serão alienados nos estados em que se encontram, ficando a cargo dos adquirentes as eventuais providências que forem 

necessárias às regularizações de qualquer natureza, inclusive remoção do eventual ocupante, com os ônus e riscos decorrentes. 

 

As consultas a Plantas de Parcelamento do Solo (CP) poderão ser obtidas através do “site”   https://siurbe.pbh.gov.br/#/plantas 
 

 

  

 

http://www.pbh.gov.br/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/plantas
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ANEXO II 

 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

Processo nº 01.056070.21.56 

 

 

 

O licitante.............................................. inscrito no CNPJ/CPF sob o n°..................,  estabelecido na 

Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fax 

....................., e-mail ..............., vem apresentar sua proposta de preço de acordo com as exigências do edital 

supracitado. 

 

 

 

LOTE .... 

 

 

Descrição do Imóvel 
Valor da Oferta  

(R$) 

Proporção de participação 

(condomínio ou consórcio) 

(PREENCHER QUANDO 

FOR O CASO) 

 

  

 

 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

(       ) À VISTA 

(       ) PARCELADO EM (        ) PRESTAÇÕES 

 

 

1 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 

Local e data 

 

............................................ 

(assinatura do responsável) 

Nome 

Cargo (se empresa) 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE E .............................., NA FORMA ABAIXO: 

 

Processo: ........................ 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ nº. 18.715.383/0001-40, representado neste ato pelo 

Subsecretário de Administração e Logística, Breno Serôa da Motta, doravante denominado 

OUTORGANTE VENDEDOR e, XXXXXXXXXXXXXXXX, portador da CI XXXXXXXXX, CPF 

XXXXXXXXXX, qualificação, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado 

OUTORGADO COMPRADOR celebra o presente contrato em conformidade com a Lei Municipal nº. 

11.181/219 e Lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a venda, em (número de prestações limitada a 24) prestações, do 

imóvel constituído pelo lote ........................., do quarteirão .........................., do Bairro .............................., 

nesta Capital, em conformidade com a planta respectiva.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO DOMÍNIO 

 

O domínio do OUTORGANTE VENDEDOR sobre o imóvel citado na cláusula primeira decorre da 

matrícula nº. ..............., lv ......., fls....., do Cartório do ......º Ofício de Registro de Imóveis nesta Capital.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 

 

O presente contrato tem o valor à vista de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), a ser quitado nas 

mesmas condições do parcelamento oferecido aos contribuintes do OUTORGANTE VENDEDOR 

inscritos em dívida ativa. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato tem a vigência de (03 meses somados ao número de prestações) meses, contada a partir 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
O valor do presente contrato será pago em XXXXX (XXXXXX) prestações mensais, sendo 1 (uma) entrada + XXX 

(XXXXXXXXXX) restantes, por meio de guia emitida pelo OUTORGANTE VENDEDOR, por meio de 

Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal – DRAM, corrigidas monetariamente nos termos da 

cláusula terceira. 
 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO COMPRADOR 

 

Pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o 

imóvel objeto deste instrumento, inclusive lavratura da escritura e seu respectivo registro. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
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A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município correrá por conta e ônus do 

OUTORGANTE VENDEDOR. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO ANEXO 

 

Vincula-se ao presente contrato a proposta do OUTORGADO COMPRADOR e o seguinte Anexo: 

 

Anexo I – Minuta de Escritura de Compra e Venda 

 

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A Minuta de Escritura de Compra e Venda, Anexo I deste contrato, somente será liberada após a 

comprovação do pagamento integral das prestações estabelecidas na Cláusula Quinta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir qualquer dúvida, pendência ou litígio advindos 

deste instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes do presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma. 

 

Belo Horizonte,  

  

 

…………………………………….. 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

…………………………………….. 

Procurador Geral do Município 

 

 

(Nome do Outorgante comprador) 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE ESCRITURA 

 

MINUTA DE ESCRITURA 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE e .............................NA FORMA ABAIXO:  

 

SAIBAM quantos este instrumento público virem, que, aos ___ dias do mês de _________, do ano de 

______________, nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, perante mim 

Tabelião, em meu Cartório, sito na ___________, nesta cidade, compareceram as partes entre si, justas e 

contratadas a saber: de um lado como OUTORGANTE VENDEDOR: MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.383/0001-40, 

representado neste ato por seu Prefeito, ………………………………, brasileiro, casado, empresário, 

portador da CI …………………………………….., CPF …………………………………….., email 

gabpref@pbh.gov.br, conforme Termo de Posse, datado de ………….,  presente o Procurador Geral do 

Município, …………………………………….., portador da OAB/MG …….. CPF ………………..., 

brasileiro,...................., email pgm@pbh.gov.br, conforme nomeação publicada no Diário Oficial do 

Município, Edição nº …………..., ano ……..., de … de ………… de ………., ambos, domiciliados nesta 

Capital. OUTORGADO(A) COMPRADOR(A)............................................ representado por quem de 

direito; todos juridicamente capazes e reconhecidos como os próprios, por mim, à vista dos documentos 

que me foram apresentados, do que dou fé. Então, pelo OUTORGANTE VENDEDOR me foi dito: 01) 

OBJETO: que é legítimo proprietário do imóvel constituído pelo quarteirão n° ..., da ....Seção Urbana , 

com área, limites e confrontações da planta respectiva. 02) DOMÍNIO: O domínio do Município sobre o 

referido imóvel decorre da matrícula n° ..., Livro ..., da ...Serventia de Registros Imobiliários dessa Capital. 

03) PREÇO: que, sendo proprietário do imóvel acima descrito e caracterizado, têm ajustado a vendê-lo, 

como de fato e na verdade o faz ao (à) OUTORGADO (a) COMPRADOR (a) no estado e condições 

previstas no edital de licitação adiante mencionado, que lhe foi adjudicado na CONCORRÊNCIA N° 

..............., livre e desembaraçado de quaisquer ônus legais, judiciais e extrajudiciais, bem como 

inteiramente quite de impostos, taxas e multas, pelo preço certo e ajustado de R$ 

..................................................., correspondente à proposta comercial  vencedora  naquela 

CONCORRÊNCIA, razão pela qual, o OUTORGANTE VENDEDOR, confere ao (à) OUTORGADO 

(a) COMPRADOR (a), plena, geral e irrevogável quitação; 4) CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: As 

comuns em instrumentos dessa natureza, e, mais as seguintes: 01) Todas as despesas decorrentes do 

presente instrumento, bem como do seu registro na Serventia de Registros Imobiliários competente, 

correrão por conta única e exclusiva do (a) OUTORGADO (a) COMPRADOR (a), constituindo ainda, 

obrigação do (a) mesmo (a) promover o efetivo registro da presente escritura na Serventia de Registros 

Imobiliários competente e apresentá-lo ao OUTORGANTE VENDEDOR no prazo máximo de 40 

(quarenta) dias corridos após a lavratura da escritura. 02) A presente escritura é efetivada sob a modalidade 

“ad corpus”, no estado material e situação jurídica em que se encontra, caracterizando-se como meramente 

enunciativas as referências às dimensões do imóvel. As eventuais diferenças de medidas, áreas e 

confrontações encontradas no imóvel serão resolvidas pelos adquirentes, sem ônus para o Município de 

Belo Horizonte, porquanto as descrições constam dos respectivos títulos aquisitivos. As eventuais 

diferenças de medidas, áreas e confrontações não ensejarão a devolução de parte do preço, nem tampouco 

a complementação da área descrita. 03) O  (a) OUTORGADO (a) COMPRADOR (a)  do imóvel arcará 

com todos os custos referentes à lavratura da presente Escritura e registro da mesma no cartório 

competente.  04) O  (a) OUTORGADO (a) COMPRADOR (a)  do imóvel arcará com todos os custos 

referentes às providências administrativas ou judiciais necessárias à desocupação ou regularização de 

qualquer natureza, com os ônus e riscos decorrentes, inexistindo qualquer obrigação pecuniária do 

OUTORGANTE VENDEDOR para a assunção da posse e do domínio pelo (a) OUTORGADO (a) 

COMPRADOR (a). 05) A autorização para a alienação do imóvel decorre da Lei Municipal nº. 
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11.181/2019.  Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir qualquer dúvida, litígio ou 

pendência advindos deste instrumento. Pelo (a) OUTORGADO (a) COMPRADOR (a) me foi dito que 

aceita a compra do imóvel objeto desta escritura nas condições acima indicadas pelo OUTORGANTE 

VENDEDOR. (Encerramento como de praxe).  

 

Belo Horizonte, 

 

Assessor Jurídico 

 

Aprovo: Castellar Modesto Guimarães Filho 

Procurador Geral do Município 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(a ser entregue junto com a proposta escrita)  

 

 

Declaro, para fins de participação na Concorrência ....................... que tomei conhecimento do(s) local(is) 

onde se situa(m) o(s) imóvel(is) para os qual(is) apresentei proposta e estou ciente de todas as condições e 

peculiaridades relativa(s) ao(s) mesmo(s). 

 

Por ser verdade, firmo(amos) a presente. 

 

(local e data) 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 


