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EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 

Nº 01/2017 - REPUBLICADO 

PROCESSO nº 09/2017 

 

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), Autarquia Federal criada pela Lei n° 

5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito público, por meio da 

Presidente, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade Concorrência, de 

acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, processo administrativo nº 

09/2017, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 366/2016, 

receberá as propostas referentes à CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo MAIOR OFERTA POR 

LOTE, para alienação de imóveis próprios da Autarquia, no estado de ocupação e conservação em 

que se encontram, regida pelas condições a seguir descritas.  

 

SESSÃO PÚBLICA 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 31 DE JULHO DE 2017 

HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

ENDEREÇO: Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 

49.020-550 

OBJETO: Alienação de bens imóveis de propriedade do Conselho Regional de Enfermagem 

de Sergipe (Coren/SE).  

 

I – OBJETO  

 

1.1 – São objetos de alienação os imóveis de propriedade do Coren/SE relacionados abaixo: 

 
Lote Descrição Valor Mínimo (R$) Valor Caução (R$) 

01 

Imóvel comercial situado na Avenida 

Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado 

Filho, Aracaju/SE, com área construída 

de 257 m², área terreno de 225 m² 

R$ 718.126,06 R$ 35.906,30 

02 

Imóvel comercial situado na Avenida 

Hermes Fontes, nº 941, Bairro Salgado 

Filho, Aracaju/SE, com área construída 

de 153 m², área terreno de 230 m² 

R$ 406.473,69 R$ 20.323,68 

TOTAL (R$) R$ 1.124.599,75 R$ 56.229,98 

* vide item 1.3. 
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1.2 – O imóveis lote 01 e 02 tem sua alienação autorizada pela 174ª Reunião Extraordinária do 

Plenário do Coren/SE Gestão 2015-2017, de 09 de dezembro de 2016 e pela 486ª Reunião Ordinária 

do Plenário do Cofen Gestão 2015-2018, de 13 de fevereiro de 2017. 

1.3 – Os imóveis lote 01 e 02 encontram-se ocupados.  

1.4 – Os laudos de avaliação contendo descrições, fotografias, mapas de localização e croquis dos 

imóveis constituem o Anexo V e são parte integrante deste edital.  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1.5 – Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e nas condições físicas e documentais, 

de conservação, ocupação e de titulação em que se encontram. As áreas e dimensões dos imóveis, 

constantes nos croquis e descrições deste Edital, são de caráter secundário, e devem ser 

consideradas meramente enunciativas, ficando vedado ao 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). 

1.6 – Correrão por conta do 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.  

1.7 – Caberá ao licitante informar-se sobre regimes urbanísticos, alinhamentos, atividades 

permitidas, etc., dos imóveis de seu interesse, que poderão ser obtidas junto a Empresa Municipal 

de Obras e Urbanização de Aracaju/SE (EMURB). 

1.8 – O fato de os adquirentes não conhecerem devidamente os imóveis e as condições em que se 

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

reclamação. 

1.9 - Os interessados em visitar os imóveis informados no item 1.1, poderão agendar visitação por 

meio do(s) telefone(s) 79 3216-6313, às terças e quintas, das 09h às 12h, procurar a 

servidoraMônica Quintino. 

 

II - DA HABILITAÇÃO 

2.1 - Podem participar desta licitação pessoas físicas e pessoas jurídicas, bem como empresas em 

consórcio que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital. 

2.2 – A pessoa física participante desta Concorrência Pública deve dispor dos seguintes documentos 

mínimos: 

- cédula de identidade; 

- CPF; 

- Carteira de Identidade de Estrangeiro emitida pelo Ministério da Justiça do Brasil por meio da 

Polícia Federal, desde que esteja dentro do prazo de validade; 

- comprovante de endereço; 
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- procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, se for o caso. 

2.3 – A pessoa jurídica participante desta Concorrência Pública deve dispor dos seguintes 

documentos mínimos: 

- CNPJ; 

- comprovante de endereço da respectiva sede; 

- ato constitutivo e devidas alterações; 

- CPF e cédula de identidade do(s) representante(s); 

- procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do documento que 

comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes para fazê-lo, se for o caso. 

2.4 - As empresas em consórcio participantes desta Concorrência Pública devem anexar, juntamente 

com a proposta de compra e com o comprovante de caução, os seguintes documentos mínimos: 

- documento que comprove compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com 

indicação da empresa líder, a parte ideal de cada empresa, subscrito por todas as consorciadas. No 

caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança cabe obrigatoriamente à 

brasileira, conforme art. 33 da lei 8.666/1993; 

- documentos exigidos para as pessoas jurídicas que compõem o consórcio, conforme item 2.3 

acima. 

2.4.1 – As empresas em consórcio devem dispor do seguinte documento, necessário caso 

assumam a condição de licitante vencedor, quando da celebração do contrato de compra e venda: 

- documento que comprove a constituição e o registro do consórcio. 

2.5 - A habilitação dar-se-á pela comprovação do recolhimento de depósito a título de caução, em 

conta vinculada (Operação 008), de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de venda 

constante no item 1.1. 

2.6 – A abertura da conta caução e o depósito previsto no subitem anterior deverão ser efetuados 

pelo licitante em qualquer agência bancária, preferencialmente da Caixa Econômica Federal. 

2.6.1 – A conta caução deve ser aberta em nome do proponente e ter o Conselho Regional de 

Enfermagem de Sergipe (CNPJ nº 13.161.344/0001-24) como favorecido. 

2.7 - A liberação da caução aos licitantes vencidos ou desclassificados será efetivada, após a 

homologação da licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de 

qualquer comunicação por parte do Coren/SE. 

2.7.1 - Havendo recurso, a liberação da caução do proponente será efetivada após o julgamento e 

homologação do resultado do certame. 

2.7.2 - Para obter a liberação do valor caucionado, os licitantes vencidos ou desclassificados 

devem comparecer à Agência onde efetuaram o depósito, munidos de uma via do recibo de 

caução. 

2.8 - A caução do licitante vencedor somente será liberada na apresentação do contrato particular ou 

escritura pública registrados no competente Registro de Imóveis, e averbação na Prefeitura 

Municipal. 
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2.9 - Não será devolvida a caução do licitante vencedor que, por qualquer motivo, desista da 

aquisição do imóvel após o processo licitatório.  

 

III – DOS PREÇOS MÍNIMOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 – O valor mínimo de proposta e o valor da caução, atribuídos a cada imóvel, constam no item 

1.1, devidamente expressos em reais. 

3.2 – O licitante vencedor terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contadosda data da 

divulgação do resultado final, para efetuar o pagamento da parte nãofinanciada ou do valor total, se 

à vista. 

3.3 – Os demais classificados terão o mesmo prazo, contados a partir da convocação,para proceder 

de igual forma ao 1º (primeiro) classificado. 

3.4 – O contrato de financiamento ou a escritura pública, conforme o caso será firmado em até 60 

(sessenta) dias corridos após a divulgação do resultado final, sendo passível de cancelamento a 

venda não contratada, no prazo estabelecido, quando o atraso for ocasionado pelo licitante. 

3.5 - Serão da responsabilidade do adquirente: 

3.5.1 - as iniciativas e despesas necessárias à lavratura e ao registro da escritura, inclusive a 

obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis para o registro, com o consequente 

pagamento, às suas expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, e demais encargos que 

se fizerem necessários; 

3.5.2 – as iniciativas necessárias para pagamento das dívidas porventura existentes com IPTU, 

TCL, condomínio, água, luz, foro e laudêmio, quando for o caso, e demais tributos ou taxas 

incidentes sobre o imóvel, que se encontrem em atraso até a data da contratação; 

3.5.3 – as custas processuais e as taxas judiciárias, quando for o caso. 

3.5.4 - o pagamento das tarifas bancárias devidas na contratação. 

3.5.5 – a apresentação, ao Coren/SE, da escritura/contrato registrado. 

 

IV – PROPOSTA  

4.1 – A proposta será entregue em envelope lacrado, denominado Envelope Proposta, endereçado à 

Comissão Permanente de Licitações do Coren/SE, no qual deverá constar o número da 

Concorrência Pública, o número do processo administrativo e o nome do licitante, conforme 

modelo abaixo: 

 

ENVELOPE PROPOSTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL – COREN/SE 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2017 

PROCESSO Nº 09/2017 

NOME DO LICITANTE 
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4.2 – O Envelope Proposta deverá conter a proposta preenchida, obrigatoriamente, de forma 

legível, de preferência digitado, sem rasuras, sem emendas ou entrelinhas, de acordo com o Anexo 

II, juntamente com a documentação detalhada no item II – DA HABILITAÇÃO. 

 

4.3 - Cada proposta deve conter: 

4.3.1 - nome, CPF/CNPJ, endereço e telefone do licitante; 

4.3.2 - referência e endereço do (s) imóvel (is) pretendido (s); 

4.3.3 - preço ofertado por imóvel, expresso em algarismo e por extenso, em moeda corrente do 

país, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam levar a dúbias interpretações; 

4.3.4 - declaração expressa da forma de pagamento, se com recursos próprios e/ou com FGTS, 

e/ou com recursos obtidos junto a instituições bancárias; 

4.3.5 - declaração expressa de que tem conhecimento das condições a que deve satisfazer para 

utilização do FGTS e para obtenção de financiamento; 

4.3.6 - declaração expressa de que tem conhecimento do estado físico e de ocupação do imóvel, 

correndo por sua conta e risco as despesas incidentes sobre o imóvel. 

4.3.6.1 – declaração expressa de que tem conhecimento de que, em caso de imóvel ocupado, 

correm por sua conta e risco a iniciativa para desocupação, assim como as providências 

visando à alteração do seu estado de conservação; 

4.3.7 - declaração expressa de que tem conhecimento das despesas a assumir relativas a IPTU, 

TCL, condomínio, água, luz, foro e laudêmio, se for o caso, e demais tributos e taxas incidentes 

sobre o imóvel, que se encontrem em atraso até a data da contratação; 

4.3.8 - declaração expressa de que a empresa consorciada está ciente do impedimento de 

participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente; 

4.3.9 - declaração expressa sobre a responsabilidade solidária dos integrantes de consórcio pelos 

atos praticados em consórcio; 

4.3.10 - declaração expressa de que o licitante se submete a todas as condições deste Edital de 

Concorrência Pública - Condições Básicas; 

4.3.11 - local, data e assinatura do licitante ou de seu procurador. 

4.4 – No caso de proposta de Pessoa Física assinada por procurador, a procuração com firma do 

outorgante reconhecida por tabelião deve ser anexada à proposta. 

4.5 – No caso de proposta de Pessoa Jurídica assinada por procurador, a procuração com firma do 

outorgante reconhecida por tabelião e documento que comprove que a outorga da procuração foi 

feita por quem detêm poderes para fazê-lo devem ser anexados à proposta. 

4.5.1 – No caso de proposta de Pessoa Jurídica, deve ser anexado à proposta o ato constitutivo 

que comprove a condição de representante legal do licitante. 

 

V – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
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5.1 – No dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de 

Licitações receberá os Envelopes Propostas e procederá a sua abertura, na forma do item VI. 

5.2 – Somente serão recebidos os Envelopes Propostas mediante a apresentação do comprovante do 

pagamento da caução.A proposta deve ser entregue juntamente com uma via do recibo de depósito 

de caução com a devida autenticação mecânica. 

5.3 – Não serão recebidos os Envelopes Propostas, em hipótese alguma, após o horário 

estabelecido. 

 

VI – ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS 

6.1 – Abertos os envelopes no local, dia e horário previstos, os documentos serão apresentados a 

todos os proponentes legais e rubricados pelos membros da Comissão Julgadora, não implicando a 

rubrica aposta em reconhecimento da validade de seu conteúdo, mas tão somente de sua existência 

material. 

6.2 – Se a Comissão não se julgar em condições de proclamar o resultado imediatamente, o 

Presidente designará data e local para a publicação do resultado, rubricando os formulários das 

propostas juntamente com a Comissão e os licitantes que assim o desejarem fazer. 

 

VII – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS-PREÇOS 

7.1 – O julgamento das propostas será realizado pela Comissão, sendo o resultado afixado no painel 

existente no hall de entrada do Coren/SE, bem como publicado no Diário Oficial da União. 

7.3.1 - A Comissão terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de abertura, 

para analisar, julgar e classificar as propostas, bem como divulgar o Mapa deClassificação. 

7.2 - Havendo empate, a proposta vencedora será definida, obrigatoriamente, mediantesorteio a ser 

efetuado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de divulgação do Mapa de Classificação, na 

presença dos interessados envolvidos, na sede do Coren/SE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931, 

Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, em data/horário registrado na ata da sessão pública de 

julgamento  e informado aos presentes. 

7.2.1 - A ausência de um ou mais licitantes não implicará adiamento ou cancelamento dosorteio. 

7.2.2 - A ausência do licitante ao sorteio implicará a aceitação de seu resultado. 

7.3 – O resultado final, esgotado o prazo recursal estabelecido em lei, será homologado pela 

Presidência do Coren/SE, sendo dada publicidade conforme item 9.1. 

7.4 – As propostas deverão ser apresentadas em conformidade com o Anexo II, devendo constar 

Valor à Vista (Valor Presente). 

7.4.1 – Serão desclassificadas propostas que apresentarem valores inferiores aos descritos no 

item 1.1 para cada imóvel; 

7.5 – Deverão ser apresentadas apenas propostas para pagamento à vista, dentro dos limites 

mínimos estipulados no item 3.1.  
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VIII – DA DESCLASSIFICAÇÃO 

8.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

8.1.1 - não estiverem corretamente preenchidas, conforme estipulado neste Edital; 

8.1.2 - não atendam às exigências deste Edital; 

8.1.3 - forem apresentadas fora do prazo estipulado no Aviso de Venda, parte integrante deste 

Edital; 

8.1.4 - condicionarem suas ofertas a quaisquer outras condições não previstas neste Edital, ou a 

outras propostas ou fatores também não previstos; 

8.1.5 - apresentarem o valor da proposta inferior ao valor de venda constante no Anexo II deste 

Edital, para cada imóvel pretendido; 

8.1.6 - forem apresentadas sem assinatura; 

8.1.7 - não estiverem acompanhadas de procuração e, em se tratando de pessoa jurídica, do 

documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes para 

fazê-lo, se for o caso, conforme estipulado neste Edital; 

8.1.8 - tenham sido preenchidas a lápis ou de forma ilegível; 

8.1.17 - forem apresentadas desacompanhadas do documento comprobatório do depósitoem 

caução; 

8.1.18 - estiverem acompanhadas dos recibos de caução, cujo valor foi recolhido por meio de 

cheque e este tenha sido devolvido; 

8.1.19 - o valor caucionado seja inferior ao estabelecido no Anexo I deste Edital, para o imóvel 

pretendido; 

8.1.20 - não estiverem acompanhadas do ato constitutivo que comprove a condição de 

representante legal do licitante, em se tratando de pessoa jurídica; 

8.1.21 - referirem-se a imóvel não relacionado no Anexo II deste Edital; 

8.1.22 - não estiverem acompanhados dos documentos previstos no item 2.4, se participante 

constituir empresa em consórcio. 

 

IX - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, DA CLASSIFICAÇÃO E 

DOSRECURSOS 

9.1 - O resultado da concorrência é apurado pela Comissão no Mapa de Classificação dosLicitantes. 

9.2 - O resultado da concorrência pública será divulgado por meio de afixação do Mapa de 

Classificação nos mesmos locais onde foi divulgado este Edital. 

9.3 - Qualquer recurso sobre os atos e decisões relativos à concorrência pública deve ser 

apresentado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na sede do Coren/SE, situada na Av. 

Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, contados da data de divulgação do Mapa 

de Classificação. 

9.4 – Interposto o recurso, será comunicado oficialmente aos licitantes do item recorrido para que 

apresentem contrarrazão/impugnação ao recurso, caso lhes convenha, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados a partir do recebimento comprovado da comunicação. 
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9.5 – A Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão a ser proferida dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

9.6 – Os recursos intempestivos não serão conhecidos. 

 

 

 

 

X - DA HOMOLOGAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA 

CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES 

10.1 - Após o prazo recursal o resultado final da licitação será submetido à consideração da 

autoridade do Coren/SE, para fins de homologação, e será divulgado nos mesmos locais onde 

ocorreu a divulgação do Edital. 

10.2 - O licitante vencedor deverá comparecer ao Coren/SE, referente ao imóvel pretendido, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da divulgação do resultado final, 

independentemente de convocação, para atendimento ao item 10 deste Edital, sob pena de ser 

considerado desistente. 

10.3 - OCoren/SE mantém compromisso de venda do imóvel somente com o licitante vencedor. 

10.3.1 - Havendo desistência, perda de prazos ou indeferimento do primeiro classificado, o 

Coren/SE se reserva o direito de vender o imóvel por meio de licitação pública, em data futura, 

ou convocar o próximo classificado. 

10.3.1.1 - Neste caso, o próximo licitante terá o mesmo prazo, contado a partir da 

caracterização da desistência do classificado anteriormente, para contratar nas mesmas 

condições e valor constantes da proposta do 1° (primeiro) classificado. 

 

XI - DO PAGAMENTO 

11.1 - O licitante vencedor terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

divulgação do resultado final, para efetuar o pagamento da parte não financiada ou do valor total, se 

à vista. 

11.2 - Os demais classificados terão o mesmo prazo, contados a partir da convocação, para proceder 

de igual forma ao 1º (primeiro) classificado. 

11.3 – O contrato de financiamento ou a escritura pública, conforme o caso será firmado em até 60 

(sessenta) dias corridos após a divulgação do resultado final, sendo passível de cancelamento a 

venda não contratada, no prazo estabelecido, quando o atraso for ocasionado pelo licitante. 

11.4 - Serão da responsabilidade do adquirente: 

11.4.1 - as iniciativas e despesas necessárias à lavratura e ao registro da escritura, inclusive a 

obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis para o registro, com o consequente 

pagamento, às suas expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, e demais encargos que 

se fizerem necessários; 
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11.4.2 – as iniciativas necessárias para pagamento das dívidas porventura existentes com IPTU, 

TCL, condomínio, água, luz, foro e laudêmio, quando for o caso, e demais tributos ou taxas 

incidentes sobre o imóvel, que se encontrem em atraso até a data da contratação; 

11.4.3 – as custas processuais e as taxas judiciárias, quando for o caso. 

11.4.4 - o pagamento das tarifas bancárias devidas na contratação. 

11.4.5 – a apresentação, à agência, da escritura/contrato registrado. 

 

XII - DA DESISTÊNCIA 

12.1 - O licitante vencedor interessado em desistir da compra do imóvel deve protocolarTermo de 

Desistência, conforme Anexo III, junto ao Coren/SE. 

12.2 - A não apresentação, pelo adquirente, da documentação necessária à contratação, no prazo 

previsto no item 11.1, será considerada desistência da operação. 

 

XIII - DA MULTA 

13.1 - O licitante vencedor perde em favor do Coren/SE o valor depositado em caução, a título de 

multa, nos casos de: 

13.1.1 - desistência; 

13.1.2 - não cumprimento do prazo para comparecimento; 

13.1.3 - não cumprimento do prazo para pagamento do valor total; 

13.1.4 - não enquadramento para utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, se for o 

caso; 

13.1.5 - não formalização da venda, no prazo estabelecido, por motivos ocasionados pelo 

licitante, inclusive restrições cadastrais; 

13.1.6 - descumprimento de quaisquer outras condições estabelecidas neste Edital. 

13.2 - No caso de um mesmo licitante ser vencedor em mais de um item, é devida a cobrança de 

multa dos itens em que houve desistência. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

a do vencimento. 

14.2 – Não poderão participar desta licitação servidores, conselheiros e dirigentes do Coren/SE. 

14.3 – Também não poderão participar desta licitação interessados que possuam familiar (cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 

grau) detentor de cargo comissionado que atue no Coren/SE. 

14.4 - Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões/descrição dos imóveis pode ser 

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

condições de pagamento, ficando sua regularização a cargo do adquirente. 
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14.5 - Os imóveis serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram, 

ficando a cargo e ônus do adquirente sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 

quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização documental da 

propriedade, quando for o caso, não cabendo, a qualquer tempo, quaisquer reclamações. 

14.5.1 - Serão de responsabilidade do adquirente o pagamento das dívidas porventura existentes 

com IPTU, TCL, condomínio, água, luz, foro e laudêmio, quando for o caso, e demais tributos 

ou taxas incidentes sobre o imóvel, que se encontrem em atraso até a data da contratação. 

14.5.2 - As despesas e providências necessárias à assinatura e registro do contrato correrão por 

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

certidões, impostos, taxas, emolumentos, registros e quaisquer outras providências ou despesas 

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

Municipal de Fazenda, das guias de IPTU e da taxa de coleta de resíduos do exercício corrente 

e/ou de anos anteriores. 

14.6 - Não reconhecerá o Coren/SE quaisquer reclamações de terceiros com quem venha o licitante 

a transacionar o imóvel objeto da licitação. 

14.7 - A licitação não importa necessariamente em proposta de contrato por parte do Coren/SE, 

podendo este revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no 

todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou 

prorrogar o prazo para recebimento de propostas. 

14.8 - A participação na presente concorrência implica a concordância e aceitação de todos os 

termos e condições deste "Edital de Concorrência Pública - Condições Básicas". 

14.9 - Não acudindo interessados nos imóveis incluídos nesta licitação, o Coren/SE poderá levá-los, 

no todo ou em parte, a seu exclusivo critério, à venda direta, ao primeiro interessado que apresentar 

proposta de valor igual ou superior ao valor de venda estabelecido, mantidas todas as condições 

preestabelecidas neste Edital. 

14.10 - O imóvel levado à Venda Direta será vendido ao primeiro interessado que apresentar 

proposta após a divulgação do resultado final da concorrência. 

14.11 - A seu exclusivo critério, o Coren/SE poderá, a qualquer tempo, retirar os imóveis desta 

licitação ou da Venda Direta oriunda desta licitação. 

14.12 – Qualquer cidadão pode impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes contendo as propostas, na Comissão 

Permanente de Licitações do Coren/SE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado 

Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-550, das 09 às 15 horas. 

14.13 - Os interessados deverão procurar o Coren/SE para obter todas as informações sobre as 

condições contratuais e esclarecimentos adicionais necessários ao perfeito entendimento dos 

requisitos de venda. 

14.14 – Este Edital está disponível na internet, na página do Coren/SE no endereço 

www.corensergipe.org.br 

http://www.corensergipe.org.br/
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14.15- Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste Edital, fica eleito 

o foro da Sede da Justiça Federal de Aracaju/SE. 

 

XV - CONSTAM DESTE EDITAL 

Anexo I –Projeto Básico/Termo de Referência; 

Anexo II –Modelo de Proposta; 

Anexo III - Termo de Desistência; 

Anexo IV –Minuta de Contrato; 

Anexo V – Laudos de Avaliação da Caixa Econômica Federal 

 

 

 

Aracaju/SE, 28 de junho de 2017 

 

 

MARIA CLAUDIA TAVARES DA MATTOS 

Presidente do Coren/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 

 

 

 

 
 

 
AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE 
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324 
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

A presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA tem por objeto a alienação de bens imóveis de 

propriedade do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE).  

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

2.1. Lote 1:  

Um imóvel comercial situado na Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, 

Aracaju/SE, com área construída de 257 m², área terreno de 225 m², conforme matrícula 00.885 do 

6º Oficio da Comarca de Aracaju, datando de 28 de outubro de 1976. 

2.2. Lote 2:  

Um imóvel comercial situado na Avenida Hermes Fontes, nº 941, Bairro Salgado Filho, 

Aracaju/SE, com área construída de 153 m², área terreno de 230 m², conforme matrícula 08.559 do 

6º Oficio da Comarca de Aracaju, datando de 13 de janeiro de 1984. 

 

3. VALOR MÍNIMO DAS PROPOSTAS:  

As propostas a serem apresentadas deverão compreender o valor global dos bens objeto do certame. 

Com o fim de se atender ao que dispõe os art. 17, I, da Lei n.º 8.666/1993 abaixo transcrito, 

procedeu-se à avaliação do bem a ser alienado.  

 

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 

de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 

obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização 

legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 

fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de 

avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência (...) 

 

Dessa forma, o valor de avaliação do bem deve ser o valor mínimo a ser admitido para fins de 

formação da proposta, conforme tabela abaixo: 

 

Lote Descrição 
Valor Mínimo 

(R$) 

Valor Caução 

(R$) 

01 
Imóvel comercial situado na Avenida Hermes Fontes, nº 931, 

Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, com área construída de 257 m², 

área terreno de 225 m² 
R$ 718.126,06 R$ 35.906,30 

02 
Imóvel comercial situado na Avenida Hermes Fontes, nº 941, 

Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, com área construída de 153 m², 

área terreno de 230 m² 
R$ 406.473,69 R$ 20.323,68 

TOTAL (R$) 
R$ 

1.124.599,75 
R$ 56.229,98 
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4. VISTORIA:  

4.1. Os bens serão franqueados para vistoria no endereço dos imóveis: Avenida Hermes Fontes, nº 

931, 941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE. 

4.2. A vistoria poderá ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória para fins de 

participação no certame, sendo que o COMPRADOR não poderá desistir da compra em virtude de 

alegações quanto ao estado do bem, cabendo, portanto, a verificação, pelo interessado, no ato da 

vistoria.  

 

5. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA CONCORRÊNCIA:  

A concorrência será feita primeiramente na forma de pagamento à vista, seguindo o seguinte roteiro 

procedimental, em ordem sucessiva:  

1º) Abertura, pelo Presidente da Comissão de Licitação, da sessão pública, com leitura dos pontos 

do EDITAL considerados pertinentes e esclarecimento de eventuais dúvidas dos concorrentes;  

2º) Convocação dos LICITANTES para apresentação dos envelopes referentes à habilitação e às 

propostas de preço para aquisição À VISTA;  

3º) Exame do cumprimento, pelos LICITANTES, dos critérios de habilitação previstos no EDITAL; 

4º) Análise das propostas de preço, declarando-se vencedor o LICITANTE que oferecer MAIOR 

PREÇO À VISTA;  

 

6. OBRIGAÇÕES DO(S) COMPRADOR(ES):  

6.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no EDITAL ou em lei, 

particularmente na Lei nº 8.666/93, constituem obrigações do COMPRADOR:  

6.1.1. Pagamento À VISTA, assinar a escritura definitiva de compra e venda, no prazo 

de 60 (sessenta) dias corridos a contar da convocação do Coren/SE, conforme disposto nos item 

9.1 deste Projeto Básico e, concomitantemente, efetuar o pagamento ao Coren/SE na forma e 

condições estabelecidas no item 8.1 deste Projeto Básico.  

6.1.2. Comprovar o registro da escritura definitiva de compra e venda e/ou da Promessa de 

Compra e Venda no Registro Geral de Imóveis (RGI), dentro do prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos a contar da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez 

por igual período em caso de justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA e devidamente 

aceita pelo Coren/SE.  

6.1.3. Arcar com todas as despesas relativas aos bens adquiridos após a imissão na posse, 

tais como despesas condominiais, parcelas do IPTU, taxa do Corpo de Bombeiros etc. 

7. OBRIGAÇÕES DO COREN/SE:  

7.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no EDITAL ou em lei, 

particularmente na Lei nº 8.666/93, constituem obrigações do Coren/SE:  

7.1.1. Franquear a vistoria para quaisquer interessados aos bens, consoante disposto no item 

4 do presente Termo.  
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7.1.2. Entregar as chaves dos bens no dia da assinatura da Escritura definitiva de Compra e 

Venda, momento em que o CONTRATADO será imitido na posse dos mesmos.  

 

8. PAGAMENTO:  

8.1. Na venda À VISTA, os bens adquiridos deverão ser pagos da seguinte forma:  

8.1.1. 100% (cem por cento) do valor da proposta, descontado o valor da caução, 

apresentado no ato de envio da proposta, devendo ser pago no ato da assinatura da Escritura 

Definitiva de Compra e Venda, em moeda corrente nacional, podendo ser por meio de: 

 

(I) cheque administrativo nominativo ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; ou 

(II) Transferência Eletrônica Disponível – TED em conta corrente de titularidade do 

Coren/SE (CNPJ n.º 13.161.344/0001-24, Conta Corrente n° 1077-2, Tipo 003, Agência 

2382, Banco Caixa Econômica Federal) 

 

9. FORMALIZAÇÃO JURÍDICA:  

9.1. A escritura pública de compra e venda ou de promessa de compra e venda deverá ser lavrada 

em até 60 (sessenta) dias, contados da convocação a ser efetuada pelo Coren/SE, que ocorrerá após 

a homologação do processo licitatório e devida publicação no Diário Oficial da União.  

9.2. O Contratado deverá comprovar o registro da escritura definitiva de compra e venda no 

Registro Geral de Imóveis (RGI), dentro do prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de 

sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual período em caso de 

justificativa a ser apresentada pelo Contratado e devidamente aceita pelo Coren/SE. 9.3. Os imóveis 

serão efetivamente entregues no momento da assinatura da escritura definitiva (na hipótese de 

pagamento a vista), ocasião em que serão entregues as chaves ao comprador e a partir da qual o 

mesmo se imitirá na posse do imóvel, sendo responsável por todas as despesas que incidirem sobre 

o mesmo.  

9.4. As despesas da operação serão de responsabilidade do comprador, especialmente o pagamento 

de quaisquer despesas e encargos relativos à transação.  

 

10. PENALIDADES:  

10.1. Em caso de desistência, descumprimento dos prazos e outras condições previstas, por parte do 

proponente vencedor de um determinado item, este perderá o valor da caução em favor do 

Coren/SE, a título de multa; 

 10.1.1. O proponente vencedor interessado em desistir da compra do imóvel deverá preencher 

fazê-lo por meio de Termo de Desistência e encaminhá-lo ao Coren/SE; 

 10.1.2. No caso de um mesmo licitante ser vencedor de mais de um item, é devida a cobrança de 

multas por cada item que houver desistência. 
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11. DA ASSINATURA:  

Declaro que sou responsável pela elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência 

correspondente à alienação de bens imóveis de propriedade do Conselho Regional de Enfermagem 

de Sergipe (Coren/SE).  

 

Aracaju, 05 de maio de 2017 

 

MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO 

Chefe do Departamento de Gestão 

Coren/SE 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA PARA ALIENAÇÃO Nº 001/2017 – COREN-SE 

 

 

LICITANTE: 

CPF/CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

 

 

Descrição do Objeto: 

 

Proposta de Preço (em R$) R$______,__ (por extenso) 

 

Forma de Pagamento ( ) À VISTA 

 

 

 

 

(Local), ____ de _____________ de 2017. 

 

_________________________ 

 

Representante Legal 
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ANEXO III 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 

Eu,______________________________ , tendo participado da concorrência pública nº 

_________________, para aquisição do imóvelsituado à 

_____________________________________________________ , venho tornar pública minha 

desistência da referida aquisição. 

 

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

supramencionada ou com relação ao imóvel objeto do presente termo. 

 

Declaro estar ciente de que esta desistência implica o pagamento da multa prevista no Edital de 

Concorrência Pública - Condições Básicas. 

 

 

Local, Data 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do proponente 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura, sob carimbo, do representante do Coren/SE 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE (Coren/SE), Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.161.344/0001-24, com sede a Avenida Hermes Fontes, 

931/941 – Salgado Filho - CEP: 49.020-550–Aracaju/SE, neste ato representado pela sua 

Presidente, MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, brasileira, casada, enfermeira, 

devidamente inscrita nos quadros do Coren/SE sob o nº. 39.139 e do CPF nº. 312397.575-49, 

doravante designada como PROMITENTE VENDEDOR, e, de outro lado, (nome do comprador 

e dados pessoais), daqui por diante chamado apenas de PROMITENTE COMPRADOR, 

resolvem mediante a Concorrência Pública 001/2017,do processo n. 09/2017, e, perante 

testemunhas instrumentárias no final assinadas, ajustarem a presente compra e venda, mediante as 

cláusulas e condições que reciprocamente estipulam e outorgam, pela seguinte forma: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a alienação de dois 

imóveiscomerciais, localizados na Avenida Hermes Fontes, nº 931/941, Bairro Salgado Filho, 

Aracaju/SE, de propriedade do Coren/SE para aquisição do PROMITENTE COMPRADOR, na 

forma estipulada neste instrumento.  

Lote Descrição Valor Caução (R$) Valor Compra (R$) 

01 

Imóvel comercial situado na Avenida 

Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado 

Filho, Aracaju/SE, com área construída 

de 257 m², área terreno de 225 m² 

R$ 35.906,30  

02 

Imóvel comercial situado na Avenida 

Hermes Fontes, nº 941, Bairro Salgado 

Filho, Aracaju/SE, com área construída 

de 153 m², área terreno de 230 m² 

R$ 20.323,68  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O PROMITENTE VENDEDOR, pela presente, e na melhor forma 

de direito, tem justo e contratado vender, como efetivamente vendido tem ao PROMITENTE 

COMPRADOR, os imóveis anteriormente descritos e caracterizados, que declara livre e 

desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, arresto, sequestro, foro ou pensão, 

tal como o possui, no estado em que se encontra e vistoriado pelo PROMITENTE 

COMPRADOR, pelo preço certo e ajustado de R$ (__), recebido neste ato por meio de depósito 

bancário, efetuado em conta______________ em favor do PROMITENTE VENDEDOR, cuja 

apropriação é autorizada neste ato pelo PROMITENTE COMPRADOR.  

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O pagamento somente será considerado quitado quando o valor 

estiver disponível na conta indicada no caput desta Cláusula.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – Assim, pago e satisfeito o preço de venda, ele PROMITENTE 

VENDEDOR, dá ao PROMITENTE COMPRADOR plena e irrevogável quitação, transferindo-

lhe o domínio, direito e ação sobre o imóvel, não só por força deste contrato, como em virtude da 

“Cláusula Constitui”, obrigando-se por si e sucessores a fazer esta venda sempre boa, firme e 

valiosa, e a qualquer tempo responder por evicção de direito.  

 

CLÁUSULA QUARTA – O PROMITENTE VENDEDOR declara, também, que está quite com 

as obrigações relativas ao imóvel.  

 

CLÁUSULA QUINTA – O PROMITENTE COMPRADOR perde, em favor do 

PROMITENTE VENDEDOR, o valor depositado em caução, a título de multa, nos casos de: 

desistência; não cumprimento do prazo para comparecimento para assinatura do contrato; não 

formalização da venda, no prazo estabelecido, por motivos ocasionados pelo licitante, inclusive 

restrições cadastrais e descumprimento de quaisquer outras condições estabelecidas no presente 

Edital. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O atraso no pagamento em mais de 30 (trinta) dias implicará na 

rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda e perda do valor caucionado, acrescido de 

2% sobre o valor do contrato, a título de multa, nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Além das sanções citadas nos itens anteriores, o PROMITENTE 

VENDEDOR poderá, conforme o art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 

contrato, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos; II - declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

com as consequências contratuais e as previstas em lei ou edital.  

 

CLÁUSULA SEXTA – O PROMITENTE COMPRADOR obriga-se a proceder ao registro da 

escritura no Registro de Imóveis competente, no prazo e na forma prevista no Edital (Concorrência 

Coren/SE nº01/2017). Bem como, são de responsabilidade do PROMITENTE COMPRADOR 

todas as despesas necessárias 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, assim como, todas as custas 

processuais e taxas judiciárias, quando for o caso. 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 

 

 

 

 
 

 
AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE 
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324 
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O PROMITENTE COMPRADOR aceita a presente venda, nos termos 

e condições acima estipulados, adquirindo o imóvel acima descrito no estado de conservação e 

ocupação em que se encontra, eximindo o PROMITENTE VENDEDOR de qualquer 

responsabilidade, presente ou futura, quanto à sua recuperação e/ou reforma, ficando, também, de 

sua responsabilidade, eventuais providencias de desocupação do imóvel, quando ocupado por 

terceiros. 

 

CLÁUSULA OITAVA – O PROMITENTE VENDEDOR não se responsabiliza por quaisquer 

promessas, declarações ou cessões firmadas pelo PROMITENTE COMPRADOR em desacordo 

com o previsto neste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias contados de 

sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – A Lei nº 8.666, de 1993 e o Código Civil (Lei 10.406 de 2002) serão 

utilizados como legislação aplicável aos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas 

na execução do presente contrato será o da Justiça Federal da Seção Judiciária de Aracaju/SE, 

renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, depois de lido e em tudo achado conforme, assinam o 

presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas, que 

também assinam para os devidos fins e efeitos.  

 

Aracaju/SE, _____ de _______________ de 2017 

 

 

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS 

Presidente do Coren/SE 

Promitente Vendedor 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF 

RG 

Promitente Comprador 
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De acordo: 

 

MOISES DOS REIS BARRETO OLIVEIRA 

OAB 7.397-SE 

Procurador – Coren/SE 

 

 

Testemunhas: 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73 

 

 

 

 
 

 
AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE 
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324 
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br 

 

ANEXO V - LAUDOS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

(DISPONÍVEIS EM MEIO ELETRÔNICO NA PÁGINA 

WWW.CORENSERGIPE.ORG.BR) 

 

 


