
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GUARUJA DO SUL 
 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2019  
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2019 

 
 

CONCORRENCIA PARA DOAÇÃO DE IMOVEIS  
 
CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 
Estado de Santa Catarina, no Uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
CONCORRENCIA, PARA DOAÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS COM ENCARGOS 
E CLÁUSULA DE REVERSÃO, e estará recebendo as propostas até às 08:30 
horas do dia 07/05/2019, na sede da Prefeitura Municipal – Departamento de 
Compras, na Avenida João Pessoa, 1265, na cidade de Guarujá do Sul, Estado 
de Santa Catarina e que no mesmo dia, horário e local, efetuará a abertura dos 
envelopes contendo a  documentação para habilitação e Proposta. Rege-se o 
Processo Licitatório pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Municipal nº. 
2.223/2012, Lei Municipal nº. 2.289/2013, Lei Municipal nº. 2.531/2017,  lei 
Municipal 2.618/2019 e Lei Municipal nº. 2.582/2018, e ainda pelas normas 
estabelecidas neste Edital. 
 
1 - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente edital consiste na Doação de Imóveis Públicos no 
âmbito do território do Município de Guarujá do Sul, com encargos e cláusula 
de reversão, conforme especificações constantes deste Edital e seus anexos. 
 
1.2. Os imóveis  de que trata o item 1.1, compreende:   

ITEM 1 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 01, da quadra 

01, com área de 1.892,59m2, sem acessões, situado na Rua Antonio Lourival 

Zimmer, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.674; 
 

ITEM 2 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 02, da quadra 

01, com área de 1.122,33m2, sem acessões, situado na Rua Antonio Lourival 

Zimmer, esquina com a Rua Alcides Ruffato Leidens,  no Loteamento Industrial 

Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.675; 
 

ITEM 3 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 03, da quadra 

01, com área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, 

no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.676; 
 

ITEM 4 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 05, da quadra 

01, com área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, 

esquina com a Rua Ludovico Ricardo Montagner, no Loteamento Industrial 

Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.678; 



ITEM 5 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 06, da quadra 

02, com área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, 

esquina com a Rua Ludovico Ricardo Montagner, no Loteamento Industrial 

Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.679; 
 

ITEM 6 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 07, da quadra 

02, com área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato 

Leidens,  no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.680; 
 

ITEM 7 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 12, da quadra 

03, com área de 1358,88m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, 

esquina com a Rua Sebastião da Silva, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, 

matricula sob nº 13.685; 
 

ITEM 8 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 21, da quadra 

05, com área de 2.511,0m2, sem acessões, situado na Rua Ludovico Ricardo 

Montagner, esquina com a Rua Hélio Luiz Schabbach, no Loteamento Industrial 

Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.694; 
 

ITEM 9 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 22, da quadra 

05, com área de 2.511,0m2, sem acessões, situado na Rua Sebastião da Silva, esquina 

com a Rua Hélio Luiz Schabbach, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, 

matricula sob nº 13.695; 

ITEM 10 - Linha Maidana: parte do lote rural nª 63 (sessenta e três), com a área de 

1.000m2, sobre o qual existe uma edificação em alvenaria , forro em madeira, piso 

bruto, aberturas de ferro e coberta com telha de barro,  com aproximadamente 

102,05m2  de área, não averbada,  situado na Linha Maidana, no Município de 

Guarujá do Sul, confrontando: ao Nordeste com o lote rural nº 63, medindo 18,76 

metros e 12,09 metros; ao Noroeste com uma estrada Municipal denominada GRS 

126, que separa do restante do lote rural nº 63, medindo 35,58 metros, 19,20 metros 

e 3,77 metros; ao Sudeste com parte restante do mesmo lote rural nº 63, medindo 

36,99 metros, 15,68 metros e 10,56 metros; ao Sudoeste com uma estrada Municipal 

denominada GRS 126, que separa do restante do lote rural nº 63, medindo 15,13 

metros e com parte do mesmo lote rural nº 63 medindo 9,39 metros matrícula n. 

11.918, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO  

2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas conforme Artigo 1º da Lei 
Municipal nº. 2.289/2013,  já estabelecidas no Município e queiram ampliar 
suas atividades, ou as que queiram se instalar no Município e que atendam as 
exigências do Edital.  

2.2. Os representantes das empresas licitantes que comparecerem às sessões 
da Comissão deverão estar munidos de credenciamento que lhes confira 



competência para praticar atos decisórios em nome da empresa licitante que 
representam. 
2.2.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
2.2.1.1. Tratando-se de Representante Legal: O Estatuto Social, Contrato 
Social ou outro instrumento de Registro Comercial, Registrado na Junta 
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
2.2.1.2.  Tratando-se de Procurador: Deverá apresentar procuração por 
instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recurso e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 2.2.1.1, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga.  
2.2.1.3. Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados no 
Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da 
administração ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. 
2.2.1.4. O não comparecimento de qualquer dos representantes não impedirá a 
efetivação da reunião de abertura das propostas, não cabendo aos ausentes o 
direito de qualquer reclamação, salvo recurso no prazo legal. 
 
3. HABILITAÇÃO 
a) Habilitação Jurídica: 
a.1 Registro Comercial, no caso de Empresa Individual, 
a.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por   
ações, acompanhado  de  documentos  de eleição de  seus administradores.     
a.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
a.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País;  
a.5 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o  exigir. 
 
b) Qualificação econômico-financeira: 
b.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; o Balanço deverá 
conter termos de abertura e encerramento. 
 
c) Certidão Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
d) Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
d.1) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ) 
d.2) Prova de Regularidade para com as fazendas Federal, Estadual  e Municipal. 
d.3) Prova de Regularidade relativa com a Seguridade Social ( FGTS ). 



d.4) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
d.5) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII, Art.7º, da 
CF/88 (Proteção ao trabalho de menores de 18 anos). 
 
3. 1. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO. 
3.1.1. O envelope nº. 01 contendo a documentação para habilitação terá na parte 
externa as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE Nº. 01 
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL 
DOCUMENTAÇÃO – CONCORRENCIA Nº. 01/2019 
PARTICIPANTE: Nome/Razão Social. 
 
3.1.2. A documentação poderá ser apresentada em original ou cópia autenticada 
em órgão oficial, no Tabelionato de Notas, ou por funcionário da Prefeitura, 
mediante a apresentação dos respectivos originais. 
3.1.3. Sob pena de inabilitação os documentos não poderão apresentar 
emendas, rasuras ou ressalvas. 
 
 
4. PROPOSTA 
4.1. A proposta será apresentada na forma deste Edital em envelope lacrado em 
cuja parte externa deverá constar os seguintes dados: 
 
 
ENVELOPE Nº. 02 
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL 
PROPOSTA – CONCORRENCIA Nº. 01/2019 
PARTICIPANTE : Nome/Razão Social. 
 
4.2. A proposta ( Anexo 2 ), sob pena de desclassificação, deverá 
obrigatoriamente ser apresentada acompanhada de projeto contendo os 
seguintes requisitos: 
 
4.2.1. Número de empregos a serem gerados e mantidos, com o mínimo de 
empregos diretos, já no primeiro ano de funcionamento:  
Item 1 – No mínimo 09 ( nove  ) empregos   
Item 2 – No mínimo 06 ( seis  ) empregos   
Item  3 - No mínimo 05 ( cinco  )  empregos   
Item 4 – No mínimo 05 ( cinco   )  empregos   
Item 5 - No mínimo 05 ( cinco )  empregos   
Item 6 – No mínimo 05 ( cinco  ) empregos   
Item 7 – No mínimo 06 ( seis  ) empregos   
Item  8 - No mínimo 13 ( treze  )  empregos   
Item 9 – No mínimo 13 ( treze   )  empregos   
Item 10 - No mínimo 05 ( cinco )  empregos   
 



4.2.2. Projeto do estabelecimento a ser implantado no imóvel doado, constando 
no mínimo:    
a) Apresentação dos elementos técnicos que demonstrem a viabilidade do 
empreendimento; 
b) Plano de metas para a implantação e expansão do estabelecimento; 
c) Plano de metas para a geração e manutenção dos empregos; 
d) Fonte dos recursos financeiros, necessários ao empreendimento; 
 
4.2.3. A proposta deverá ser apresentada apenas sobre um dos itens da presente 
concorrência. 
 
5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
5.1 - Na data, horário e local estabelecidos neste Edital, a Comissão de Licitação 
receberá os envelopes contendo a documentação e as propostas. 
5.2 - Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 
5.3 - Os documentos retirados do envelope serão rubricados por todos os 
membros da Comissão de Licitação, facultando-se aos interessados o exame dos 
mesmos. 
5.4 - Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, 
poderá suspender a reunião, e designará outra, a fim de que tenha melhores 
condições de analisar os documentos apresentados, quando também anunciará o 
resultado da habilitação. 
5.5 - Julgada a habilitação, somente serão abertas as propostas de licitação que 
tenham satisfeito as exigências contidas no item 3 deste Edital, após prazo 
recursal, ou desistência expressa, ou após julgamento dos recursos interpostos. 
5.6 - Abertos os envelopes das propostas, os respectivos documentos serão 
rubricados por todos os membros da Comissão e, facultativamente, pelos 
representantes dos participantes presentes na sessão. 
5.7 - Caso a Comissão de Licitação julgue necessário, a seu critério exclusivo, 
poderá suspender a reunião, efetuando o julgamento das propostas, sem a 
presença de todos os representantes dos participantes. 
 
6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
6.1. No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas no Edital, 
levar-se-ão em conta os seguintes critérios de pontuação: 
 
6.1.1. Número de empregos diretos: 
Dez pontos para cada emprego direto que ultrapassar a exigência mínima 
estabelecida no item 4.2.1. 
 
6.1.2. Utilização de matéria-prima local: 
Dez pontos pela utilização de matéria-prima local. 
 
6.1.3. Utilização de matéria-prima regional: 
Cinco pontos pela utilização de matéria-prima regional. 
 
6.1.4. Menor prazo para implantação e/ou instalação do estabelecimento  
Cinco pontos para menor prazo para implantação e/ou instalação do 
empreendimento.  



   
6.1.5. Utilização de mão-de-obra local:  
Dez pontos pela utilização de mão de obra local.  
 
OBS: Para fins desta Lei entende-se por matéria- prima: matérias de origem 
animal, vegetal ou mineral a serem transformadas pela atividade industrial da 
donatária.   
 
6.2. Será declarada vencedora da licitação a licitante que somar o maior número 
de pontos no respectivo item. 
6.2.1. A classificação será feita considerando o  item licitado.  
6.3. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas 
de redução sobre propostas concorrentes. 
6.4. Verificada a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será 
adotado como critério de desempate o sorteio. 
 
7. DAS PENALIDADES 
7.1. A licitante vencedora que não cumprir as obrigações assumidas ou os 
preceitos legais estará sujeita às seguintes penalidades: 
7.1.1. Advertência; 
7.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município por 2 anos; 
7.1.3. Declaração de inidoneidade. 
 
8 – REVERSÃO 
8.1. Reverterão de pleno direito ao Poder Publico Municipal, livre de quaisquer 
ônus ou indenização, os imóveis doados a titulo de incentivos econômicos 
quando: 
a – Não utilizados em conformidade com o projeto apresentado e aprovado;  
b – Decorridos 09 ( nove ) meses da doação e não tenha sido iniciada a 
execução do projeto;  
c – As obras estiverem paralisadas por mais de 06 ( seis ) meses, salvo motivo 
de força maior, ou alteração do projeto inicial devidamente autorizado; 
d -  Ocorrer extinção ou falência; 
e – Não iniciar atividade dentro de 15 ( quinze ) meses após a doação; 
f – Alienar os terrenos recebidos antes de decorridos 10 ( dez ) anos da 
transferência do imóvel; 
8.2. Será de até 06 ( seis ) meses o prazo, após notificação, para que a 
beneficiaria retire as benfeitorias, por ela construídas sobre o imóvel publico 
municipal.  
 
9. PRAZO PARA INICIAR AS ATIVIDADES 
9.1. A licitante vencedora terá o prazo de 08 ( oito ) meses para iniciar as 
atividades licitadas,  contados da data do Licenciamento Ambiental de 
Operação do Loteamento Industrial, o qual será comunicado oficialmente pelo 
município a licitante vencedora. 
9.1.1. O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos enseja a 
rescisão do termo de doação, bem como a reversão do imóvel ao município, 
sem qualquer indenização. 
 
10.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS 



10.1. Dos Atos da Administração decorrentes da aplicação deste Edital cabem, 
na forma da Lei 8.666/93. 
10.2. Os recursos serão apresentados por escrito, com explicitação das razões e 
fundamentos que os sustentem. 
 
11. DOS ENCARGOS E PRAZO PARA MANUTENÇÃO.  
11.1.São encargos para fins desta Licitação: 
a) A utilização do imóvel recebido de acordo com o projeto apresentado e 
aprovado; 
b) Inicio da execução do projeto nos prazos fixados na Lei  e respectivo Termo de 
Doação;  
d) Apresentar índice positivo no movimento econômico;  
e) Apresentação de relatórios sobre o nível de empregos e movimento econômico 
anualmente, até o dia 30 de março;  
f) Projeto aprovado pelos órgãos estaduais e federais notadamente no que diz 
r0espeito ao impacto ambiental e a proteção o meio ambiente;  
g) A empresa beneficiada devera anualmente, no final de cada exercício 
apresentar: 
1. Declaração de Informação Econômicas e Fiscais - DIEF; 
2. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; 
3. Relação de empregados; 
4. Comprovação do cumprimento das metas de implantação, consolidação e 
expansão da empresa e de geração e manutenção de empregos. 
5. Outros documentos e informações que a administração julgar necessárias 
para a verificação do cumprimento das exigências e dos encargos assumidos. 
11.2. A prova de cumprimento os encargos será sempre documental e a cargo do 
beneficiário.   
11.3. O prazo para manutenção dos encargos propostos é de 08 anos, contados 
da assinatura do Termo de Doação,  sob pena de reversão do imóvel. 
11.3.1. A transferência do imóvel a donatário será efetuada em ate um ano após 
a assinatura do Termo de Doação  constando na mesma a clausula de reversão 
ao município,  caso ocorra descumprimento superveniente dos encargos; a 
cláusula de reversão poderá ser excluída quando cumprido o prazo de 
manutenção dos encargos previstos no item 11.3. deste Edital, data em que a 
propriedade do imóvel se consolidará em favor da beneficiada. 
11.3.2. As despesas relativas a transferência do imóvel doado serão de 
responsabilidade do donatário.  
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
12.1. O licitante adjudicado, deverá comparecer á Sede da Prefeitura de Guarujá 
do Sul para a assinatura do Termo de Doação no prazo de 3 dias úteis, contados 
da data do recebimento da notificação do ato de homologação e adjudicação. 
12.3. No Termo de Doação deverão constar, no mínimo, as exigências contidas 
no artigo 12º da Lei Municipal 2.223/2012. 
12.4. Os licitantes poderão examinar e retirar cópia deste Edital na Prefeitura 
Municipal de Guarujá do Sul, sito na Avenida João Pessoa, 1265, de segunda a 
sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e as 13:00 as 17:00 e no site 
www.guarujadosul.sc.gov.br. 



12.5. As demais informações e esclarecimentos adicionais, sobre o presente 
Processo Licitatório, poderão ser obtidos no mesmo endereço ou através do 
telefone 0xx49 3642 0122. 
12.4. O imóvel objeto desta concorrência esta avaliado conforme Laudo de 
Avaliação constante do Anexo 03, sendo : 
Item 1 – R$ 176.767,90 

Item 2 – R$ 117.862,22 

Item 3 – R$ 93.400,00 

Item 4 – R$ 105.015,65 

Item 5 – R$ 105.015,65 

Item 6 – R$ 93.400,00 

Item 7 – R$ 126.919,39 

Item 8 – R$ 263.694,30 

Item 9 – R$ 263.694,30 

Item 10 – R$ 101.736,00 

12.5. Fazem parte deste Edital de Concorrência os seguintes anexos: 
12.5.1. Anexo 01 - Termo de Doação; 
12.5.2. Anexo 02  – Formulário da Proposta;  
12.5.3. Anexo 03 – Laudo de Avaliação; 
12.5.4. Anexo 04 – Lei Municipal n. 2.223/20012, 2.289/2013 e 2.531/2017. 
12.5.5. Anexo 05 – Matrícula da área dos imóveis e mapas.  
 
13. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL  
13.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a Autoridade 
Competente e protocolizadas nos dias úteis, das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 
17:00, junto ao Departamento de Compras, observando o prazo previsto nos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal n.º  8.883/94  
 
 

Guarujá do Sul, SC, 28 de março de 2019. 
 
 
 

__________________ 
Claudio Junior Weschnefelder, 

Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GUARUJA DO SUL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2019 

 
ANEXO 02  

 

 

ITEM  Nº. __________/ LOTE Nº. ___________ 
 

FORMULARIO DE PROPOSTA. 
 
NOME DA EMPRESA: ............................................................................ 
 
ENDEREÇO:...................................................................................... 
 
CNPJ: ............................................      

 
1 – Número de novos empregos diretos.......................................................... 
 
2 - Tipo e percentual  de matéria prima local utilizada ..................%(por cento) 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
 
3 – Tipo e percentual de matéria prima regional utilizada................%(por cento) 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
 
4 – Prazo para implantação e/ou instalação do estabelecimento.................. 
 
5 - Utilização de mão-de-obra do local..........................................%(por cento) 
 
 
(*) Anexar comprovante de número de empregos – cópia do livro de registro de 
empregados. 
 
Local e data: 
 

__________________________ 
Assinatura do(a)  responsável  

 Carimbo CNPJ  
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2019 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2019 
 

ANEXO 01 
 

TERMO DE DOAÇÃO 
 

O MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.027.045/0001-87, com sede 
na Rua Paraná, nº. 338, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor 
Claudio Junior Weschenfelder, doravante denominado simplesmente Doador, e a 
Empresa ......,   pessoa jurídica  de direito privado, sito na Rua ..............,  cidade de  
............. , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............, neste ato representado por 
xxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxx, doravante denominado 
simplesmente de Donatário, firmam o presente Termo de Doação, com fundamento na 
Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, pela Lei Municipal nº. 2.223/2012, Lei 
Municipal nº. 2.289/2013, Lei Municipal nº. 2.531/2017,  lei Municipal 2.618/2019 e Lei 
Municipal nº. 2.582/2018, e nas condições estabelecidas no Processo Licitatório nº. 
18/2019 -  Concorrência nº.  01/2019 e nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
1.1. O objeto do presente edital consiste na Doação de Imóveis Públicos no âmbito do 
território do Município de Guarujá do Sul, com encargos e cláusula de reversão 
conforme especificações constantes deste Edital e seus anexos. 
 
1.2. Os imóveis  de que trata o item 1.1, compreende:   
ITEM 1 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 01, da quadra 01, com 
área de 1.892,59m2, sem acessões, situado na Rua Antonio Lourival Zimmer, no 
Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.674; 
ITEM 2 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 02, da quadra 01, com 
área de 1.122,33m2, sem acessões, situado na Rua Antonio Lourival Zimmer, esquina 
com a Rua Alcides Ruffato Leidens,  no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, 
matricula sob nº 13.675; 
ITEM 3 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 03, da quadra 01, com 
área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, no 
Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.676; 
ITEM 4 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 05, da quadra 01, com 
área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, esquina com 
a Rua Ludovico Ricardo Montagner, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula 
sob nº 13.678; 
ITEM 5 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 06, da quadra 02, com 
área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, esquina com 
a Rua Ludovico Ricardo Montagner, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula 
sob nº 13.679; 

ITEM 6 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 07, da quadra 02, 
com área de 1.000,0m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens,  no 
Loteamento Industrial Alcides Volkweis, matricula sob nº 13.680; 
ITEM 7 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 12, da quadra 03, 
com área de 358,88m2, sem acessões, situado na Rua Alcides Ruffato Leidens, 
esquina com a Rua Sebastião da Silva, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, 
matricula sob nº 13.685; 



ITEM 8 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 21, da quadra 05, 
com área de 2.511,0m2, sem acessões, situado na Rua Ludovico Ricardo Montagner, 
esquina com a Rua Hélio Luiz Schabbach, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, 
matricula sob nº 13.694; 
ITEM 9 - Imóvel de domínio público, constituído pelo Lote Urbano 22, da quadra 05, 
com área de 2.511,0m2, sem acessões, situado na Rua Sebastião da Silva, esquina 
com a Rua Hélio Luiz Schabbach, no Loteamento Industrial Alcides Volkweis, 
matricula sob nº 13.695; 
ITEM 10 - Linha Maidana: parte do lote rural nª 63 (sessenta e três), com a área de 
1.000m2, sobre o qual existe uma edificação em alvenaria , forro em madeira, piso 
bruto, aberturas de ferro e coberta com telha de barro,  com aproximadamente 
102,05m2  de área, não averbada,  situado na Linha Maidana, no Município de Guarujá 
do Sul, confrontando: ao Nordeste com o lote rural nº 63, medindo 18,76 metros e 
12,09 metros; ao Noroeste com uma estrada Municipal denominada GRS 126, que 
separa do restante do lote rural nº 63, medindo 35,58 metros, 19,20 metros e 3,77 
metros; ao Sudeste com parte restante do mesmo lote rural nº 63, medindo 36,99 
metros, 15,68 metros e 10,56 metros; ao Sudoeste com uma estrada Municipal 
denominada GRS 126, que separa do restante do lote rural nº 63, medindo 15,13 
metros e com parte do mesmo lote rural nº 63 medindo 9,39 metros matrícula n. 
11.918, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. 

CLÁUSULA SEGUNDA – FINALIDADE DAS DOAÇÕES:  
2.1. O imóvel objeto da presente doação devera ser utilizado exclusivamente para 
empresas, indústrias, prestadora de serviços, importadoras, exportadoras, armazém 
geral e armazém alfandegado e cooperativas de produção,  definida no projeto 
apresentado pelo licitante vencedor do presente certame, sob pena de rescisão da 
doação, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA DONATARIA 
E PRAZO PARA CUMPRIMENTO:  
3.1. Serão considerados encargos:  
a) A utilização do imóvel recebido de acordo com o projeto apresentado e aprovado; 
b) Inicio da execução do projeto nos prazos fixados na Lei  e respectivo Termo de 
Doação;  
d) Apresentar índice positivo no movimento econômico;  
e) Apresentação de relatórios sobre o nível de empregos e movimento econômico 
anualmente, até o dia 30 de março;  
f) Projeto aprovado pelos órgãos estaduais e federais notadamente no que diz respeito 
ao impacto ambiental e a proteção o meio ambiente;  
g) A empresa beneficiada devera anualmente, no final de cada exercício apresentar: 
1. Declaração de Informação Econômicas e Fiscais - DIEF; 
2. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; 
3. Relação de empregados; 
4. Comprovação do cumprimento das metas de implantação, consolidação e expansão 
da empresa e de geração e manutenção de empregos. 
5. Outros documentos e informações que a administração julgar necessárias para a 
verificação do cumprimento das exigências e dos encargos assumidos. 
3.2. A prova de cumprimento os encargos será sempre documental e a cargo do 
beneficiário.   
3.3. O prazo para manutenção dos encargos propostos é de 08 anos, contados da 
assinatura do Termo de Doação,  sob pena de reversão do imóvel. 
3.3.1. A transferência do imóvel a donatário será efetuada em ate um ano após a 
assinatura do Termo de Doação  constando na mesma a clausula de reversão ao 
município,  caso ocorra descumprimento superveniente dos encargos; a cláusula de 
reversão poderá ser excluída quando cumprido o prazo de manutenção dos encargos 



previstos no item 3.3. deste Edital, data em que a propriedade do imóvel se consolidará 
em favor da beneficiada. 
3.3.2. As despesas relativas a transferência do imóvel doado serão de responsabilidade 
do donatário.  
 
CLAUSULA QUARTA – OBRIGAÇÃO DA DONATARIA  
4.1. São obrigações da Donatário:  
I - Apresentar e manter todas as condições de licenciamento ambiental inerente ao 
respectivo ramo de atividade; 
II - Adotar todas as medidas e procedimentos necessários para a manutenção e 
conservação do bem doado; 
III - Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao doador e/ou terceiros, por 
sua culpa ou dolo.   
IV – As despesas de transferências, registro e averbação relativamente à doação são 
de responsabilidade da empresa donatário.  
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO DOADOR:  
5.1. Sem prejuízo ao cumprimento das demais cláusulas, o doador  compromete-se a 
não interferir na utilização do imóvel doado, desde que observadas, pelo donatário, as 
condições estabelecidas na Licitação e no presente instrumento. 
  
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO PARA INICIAR AS ATIVIDADES 
6.1. O Donatário  terá o prazo de 08 ( oito ) meses para iniciar as atividades licitadas,  
contados da data do Licenciamento Ambiental de Operação do Loteamento Industrial, 
o qual será comunicado oficialmente pelo município. 
6.1.1. O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos enseja a rescisão do 
termo de doação, bem como a reversão do imóvel ao município, sem qualquer 
indenização. 
 
CLÁUSULA SETIMA – PENALIDADES:  
7.1. A Pessoa Jurídica, proponente ou vencedora, conforme o caso, que não cumprir 
as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
I - Advertência; 
II - Suspensão do direito de licitar junto às Prefeituras Municipais, por 2 anos; 
III - Declaração de inidoneidade. 

 
CLAUSULA OITAVA – DA REVERSÃO:  
8.1. Reverterão de pleno direito ao Poder Publico Municipal, livre de quaisquer ônus ou 
indenização, os imóveis doados a titulo de incentivos econômicos quando: 
a – Não utilizados em conformidade com o projeto apresentado e aprovado;  
b – Decorridos 09 ( nove ) meses da doação e não tenha sido iniciada a execução do 
projeto;  
c – As obras estiverem paralisadas por mais de 06 ( seis ) meses, salvo motivo de força 
maior, ou alteração do projeto inicial devidamente autorizado; 
d -  Ocorrer extinção ou falência; 
e – Não iniciar atividade dentro de 15 ( quinze ) meses após a doação; 
f – Alienar os terrenos recebidos antes de decorridos 10 ( dez ) anos da transferência do 
imóvel.   
8.2. Caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento de 
investimento para construção ou ampliação de seu empreendimento, a cláusula de 
reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau, em 
favor do doador. 
                                                                                                                                                                                       
CLÁUSULA NONA  – DA RESCISÃO:  



9.1. O presente Termo de Doação poderá rescindido, sem prejuízo das demais 
penalidades aplicáveis: 
I – por acordo ente as partes, observado o interesse público; 
II – por ato unilateral do Contratante se assim o exigir interesse público; 
III – por inexecução total ou parcial da doação. 
 
CLÁUSULA DECIMA  – DOS CASOS OMISSOS 
10.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável na Lei n. 
8666/93, Lei Municipal nº. 2.223/2012, Lei Municipal nº. 2.289/2013 e Lei Municipal nº. 
2.531/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA  – DA VINCULAÇÃO 
11.1. Este Termo de Doação vincula-se ao Processo Licitatório que lhe deu origem, 
devendo o donatário, durante toda a vigência contratual, manter as condições de 
habilitação exigidas no certame. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR 
12.1. Os imóveis, objeto deste Termo de Doação, foram avaliados em: 

Item 1 – R$ 176.767,90 
Item 2 – R$ 117.862,22 
Item 3 – R$ 93.400,00 
Item 4 – R$ 105.015,65 
Item 5 – R$ 105.015,65 
Item 6 – R$ 93.400,00 
Item 7 – R$ 126.919,39 
Item 8 – R$ 263.694,30 
Item 9 – R$ 263.694,30 
Item 10 – R$ 101.736,00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - FORO COMPETENTE 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Cedro, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais 
oriundas do presente  Termo de Doação.  
 
E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 
  
       
                                            Guarujá do Sul , SC ................... de 2019.  
 
 
 
 
 

Claudio Junior Weschenfelder,                                          Donatário  
Prefeito Municipal  
       Doador 

 
 
 
 
 
 
‘ 


