
 
1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PUBLICA 02/2018   
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM-MT torna público para 
conhecimento dos interessados, informações quanto complementação do item 09 do 
edital, Conforme Abaixo: 
 
9.3.2 A Prefeitura Municipal de Santa Carmem poderá levar os imóveis oriundos de 
licitação deserta ou fracassada, 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, mantidas todas as condições preestabelecidas neste 
Edital. 
9.3.3 O interessado deve apresentar sua proposta preenchida e assinada, em 
modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Santa Carmem, conforme Anexo II – 
Modelo de Proposta de Compra de Imóvel, deste edital. 
9.3.4 A proposta deverá ser entregue juntamente com uma via da comprovação do 
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) a título de caução, de 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel, em até 
2 (dois) dias úteis após a realização do pagamento. 
9.3.5 O valor pago a título de caução poderá ser revertido para pagamento do valor 
do imóvel, a critério da Prefeitura Municipal de Santa Carmem. 
9.3.6 O imóvel levado à Venda Direta será vendido ao primeiro interessado que 
apresentar proposta após a divulgação do resultado de homologação do certame em 
diário oficial. 
9.3.7 O critério de comprovação da primeira proposta é a data e horário da 
realização do pagamento de valor a título de caução, constante em comprovante 
emitido pelo sistema bancário, no valor correspondente a 5% do valor da avaliação 
do imóvel, para a compra do item específico, desde que o pagamento tenha sido 
efetuado após o horário de liberação dos imóveis para Venda Direta informado no 
Aviso de Venda (homologação) e dentro do horário de funcionamento das agências 
bancárias e a proposta entregue em até 2 (dois) dias úteis após a realização do 
pagamento. 
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