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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

 O Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Meio 

Ambiente (SEMAI), faz saber que se encontra aberto o edital de chamamento público que 

pretende realizar AQUISIÇÃO de uma área para transformar em unidade de conservação (UC) 

nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 73/2018, alterada pela Lei Complementar 

Municipal nº 107/2021, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Conversão Florestal 

(SIMFLOR) e dá outras providências, o qual será realizado nos seguintes termos: 

 

1. DO PRAZO E LOCAL 

 O recebimento das propostas de cada interessado deverá ocorrer no período de: 

08/04/2022 à 08/06/2022, 60 (sessenta) dias, por correspondência registrada, ou 

pessoalmente. 

 As propostas deverão ser entregues no seguinte endereço: 

 

Secretaria de Administração – Setor de Licitação e Contratos 

Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema do Norte. 

CEP 89249-000, Itapoá/SC. 
 

2. DO OBJETO 

2.1. Aquisição de área para criação de Unidade de Conservação que atenda às necessidades 

da Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá (SEMAI) no Município de ITAPOÁ/SC, conforme 

descrito neste Chamamento; 

2.2. O presente edital tem como objetivo o CHAMAMENTO de Pessoa Física, Jurídica, 

Associação, ONG ou OSCIP, interessados em venda de áreas indicadas como prioritárias no 

Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica (Anexo I e Anexo II), 

devendo obrigatoriamente serem cobertas pela vegetação do Bioma Mata Atlântica e 

cumprindo os requisitos do plano municipal supracitado. O chamamento dos interessados tem 

subsídio legal nas normas gerais da Lei Complementar Municipal n.º 73/2018 e deverá ser 

realizado cumprindo as especificações e os detalhamentos constantes no presente edital; 

2.3. Abrangência territorial de atuação: Itapoá/SC; 

2.4. Impacto social esperado: contribuir para a sensibilização da população sobre a relevância 

da proteção de áreas de importância biológica, cultural e/ou de beleza cênica, sobre o uso 

sustentável dos recursos naturais e as suas funções ecossistêmicas; 

2.5. Objetivos específicos: os recursos das Taxas de Compensação e de Manutenção Florestal 

serão convertidos na aquisição de áreas indicadas como prioritárias no Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Na conclusão da transferência da 
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dominialidade da área ao Município de Itapoá, deverá ser iniciado o processo de criação de 

Unidade de Conservação de categoria Proteção Integral, de forma a criar um mosaico de 

áreas protegidas; 

2.6. Os proponentes deverão atender às exigências de adequações em compatibilidade com a 

área total prevista pelo Anexo III - Autorização de Corte de Vegetação (AuC) - Valor Área - 

COMPENSAÇÃO, a qual encontra-se exposta em sua totalidade na Tabela 1 abaixo. A área a 

ser adquirida deverá ter áreas úteis totais mínimas e máximas estimadas conforme a tabela 

abaixo para comportar as distribuições e destinações para criação de Unidade de 

Conservação de categoria Proteção Integral. As propostas com área útil inferior e superior 

às estimadas poderão ser analisadas pela SEMAI, caso seja cabível: 

Tabela 1: Área total a ser adquirida em 2019 de acordo com as premissas estabelecidas no SIMFLOR. 

Área para aquisição 

11,52 hectares* 

*Em caso áreas maiores do que o exposto, um possível desmembramento deverá ser considerado. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 Considerando a Lei Complementar Municipal nº 73, de 24 de setembro de 2018, que institui 

o Sistema Municipal de Conversão Florestal (SIMFLOR) e designa os órgãos e instrumentos 

competentes para a sua execução, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 107/2021, 

observando as normas gerais, definições, diretrizes e objetivos específicos da Lei Federal nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica) e do Decreto Federal nº 6.660, de 

21 de novembro de 2008; 

3.2 Considerando que os objetivos do Sistema Municipal de Conversão Florestal são: 

3.2.1. Garantir o cumprimento das obrigações de compensação e manutenção florestal em 

loteamentos aprovados anteriormente à data de início de vigência da Lei da Mata Atlântica; 

3.2.2. Possibilitar que as ações de compensação e manutenção florestal de áreas 

fragmentadas possam ser aplicadas em florestas contíguas e definidas como áreas prioritárias 

de conservação pelo Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica; 

3.2.3. Fomentar a criação de unidades de conservação municipais, de caráter público, e de 

corredores ecológicos. 

3.3 Considerando que o cumprimento da compensação e da manutenção florestal, exigidas 

pela Lei Federal n° 11.428/2006 e pelo Decreto Federal nº 6.660/2008, quando executado por 

meio indireto é realizado através do pagamento de Taxa de Compensação e de Manutenção 

Florestal; 

3.4 Considerando que, com os recursos obtidos por meio das taxas citadas em 3.3, o Município 

deverá proceder com: 
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3.4.1. Aquisição de área equivalente à área de compensação florestal do 

imóvel/empreendimento objeto da autorização de corte; 

3.4.2. Aquisição de área, no mínimo, 2 (duas) vezes maior à de manutenção florestal do 

imóvel/empreendimento objeto da autorização de corte. O Município de Itapoá, por meio da 

Secretaria de Meio Ambiente, para cumprimento de lei, deverá alocar os recursos da Taxa de 

Compensação e Manutenção Florestal na aquisição das áreas provenientes dos interessados em 

comercializá-las de acordo com o referido edital. 

3.5. Estabelece-se a aquisição de áreas indicadas como prioritárias no Plano Municipal de 

Recuperação e Conservação da Mata Atlântica, através de chamamento de interessados em 

sua venda. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO 

4.1. Poderão participar deste CHAMAMENTO PÚBLICO as pessoas Físicas, Jurídicas, 

Associações, ONGs ou OSCIPs proprietárias de imóveis localizados no Município de Itapoá/SC 

e que apresentem os documentos elencados neste edital e nas exigências técnicas do Anexo 

IV; 

4.2. Não poderão participar deste Chamamento Público, como ofertantes, Servidores, 

Membros ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Itapoá.  

4.3. Para fins de aquisição da área em referência, será exigida do seu proprietário (ofertante) a 

seguinte documentação: 

4.3.1. Do imóvel (área) 

4.3.1.1. Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel; 

4.3.1.2. Certidões negativas referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel; 

4.3.1.3. Demais documentos elencados no Anexo IV - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA VENDA 

DE ÁREA.  

4.3.2. Se pessoa física: 

4.3.2.1. Cópia autenticada dos documentos pessoais do(s) proprietário(s) (RG e CPF) ou 

carteira nacional de habilitação; 

4.3.2.2. Cópia de Certidão de Casamento (se casado); 

4.5.2.3. Cópia do comprovante de residência dos proprietários (ofertantes); 

4.3.3. Se pessoa jurídica: 

4.3.3.1. Pela empresa comercial o contrato social vigente, com todas as alterações anteriores, 

ou a consolidação se houver; 

4.3.3.2. Pela sociedade civil a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício, devidamente registrado; 
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4.3.3.3. Pela sociedade anônima a ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em 

vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de 

publicação legal; 

4.3.3.4. As firmas individuais o Registro Comercial ou Declaração de Firma Individual. 

4.3.3.5. Comprovação de inscrição no CNPJ; 

4.3.3.6. Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

4.3.3.7. Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 

4.3.3.8. Certidão Negativa Municipal de Tributos, da sede da empresa licitante; 

4.3.3.9. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

4.3.3.10. 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 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A obtenção da certidão é 

eletrônica e gratuita, e encontra-se disponível no site www.tst.jus.br e em todos os demais 

portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho); 

4.3.4. Após apresentação da documentação prevista no item anterior deste instrumento e seus 

subitens, o imóvel oferecido será avaliado pelos membros da Comissão Especial, nomeados 

pela Portaria Municipal nº 0060/2022, que poderá solicitar parecer técnico a empresa de 

avaliações mobiliárias e imobiliárias contratada pelo Município, para verificação da adequação 

da proposta. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

5.1. A proposta deverá ser entregue em envelope fechado; 

5.2. O proponente deverá apresentar a proposta em conformidade com o modelo do Anexo V - 

Modelo de Proposta; 

5.3. As propostas deverão ser apresentadas, preferencialmente, digitadas com prazo mínimo 

de validade de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período a critério das partes, no 

endereço citado na cláusula primeira deste edital; 

5.4. As propostas apresentadas terão prazo de validade de 12 (doze) meses da data de 

apresentação, prorrogáveis por igual período a critério das partes, permanecendo válidas até o 

desfecho do procedimento de eventual aquisição. De modo a permitir a análise das condições 

de oferta do mercado imobiliário local e sua adequação aos requisitos legais aplicáveis, os 

interessados deverão apresentar: 

5.4.1. Identificação dos proprietários (ofertantes) e, se for o caso, do(s) seu(s) procurador(es), 

com a juntada do(s) respectivo(s) instrumento(s) de mandato(s), com poderes específicos para 

representá-lo(s) em relação ao objeto deste Chamamento Público; 
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5.4.2. O preço proposto (valor de venda do imóvel), em Real (R$), já incluídos todos os custos 

para entregar o imóvel; 

5.4.3. A planta de situação ou imagem aérea, indicando a área e as vias adjacentes, devendo 

todos os desenhos técnicos e imagens possuir escala e principais cotas indicadas; 

5.4.4. A apresentação de proposta pela(o) interessada(o) implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas no edital e aceitação de todas as exigências constantes no mesmo, 

inclusive quanto à documentação prevista no edital e em seus anexos. Dessa forma, a 

declaração do proprietário (ofertante) e/ou seu procurador (Anexo VI deste instrumento), 

deverá constar, expressamente: 

5.4.4.1. Sua concordância com as condições estabelecidas pelo Município de Itapoá neste  

Edital de Chamamento Público e seus anexos; 

5.4.4.2. Que se responsabilizará pelo custeio das despesas de regularização do imóvel 

ofertado, incluindo a obtenção de certidões e documentações necessárias. 

5.5. Eventual ausência de documentação ou informação essencial na proposta apresentada 

poderá ser suprida após solicitação pela Comissão Especial, no prazo assinalado para tanto. 

Escoado o prazo sem apresentação da documentação, ou em caso de apresentação de 

documentação ainda incompleta, a proposta será desconsiderada; 

5.6. A proposta deverá indicar o prazo estabelecido neste documento. 

6. DO VALOR DO IMÓVEL 

6.1. O valor da proposta de venda do imóvel deverá estar de acordo com o preço praticado no 

mercado imobiliário da respectiva região e com o estabelecido pelo perito avaliador contratado da 

Prefeitura de Itapoá, o qual analisará o preço por metro quadrado (m²) ou hectare (ha), não 

possibilitando a contrapartida dos interessados; 

6.2.O valor global disponível para aquisição do imóvel é de R$ 680.821,97 (seiscentos e 

oitenta mil e oitocentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), conforme recurso 

proveniente das taxas de Compensação e Manutenção Florestal para o ano de 2019; 

6.3. Os custos da aquisição da área deverão correr pela Ação: 2288 - Sistema Municipal de 

Conversão Florestal – SIMFLOR, com vínculo 1800020 - Compensação Ambiental - Lei 

Complementar Municipal nº 73/2018; 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Os critérios de avaliação técnica das propostas serão considerados em estrita 

conformidade com os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, probidade administrativa, eficiência, segurança jurídica, desconsiderando-se o 

excesso de formalismo sanável, por qualquer forma, que venha a prejudicar o interesse 

público, tudo em conformidade com as premissas estabelecidas neste instrumento e seus 

anexos; 

7.2. O julgamento das propostas será feito com base: 
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7.2.1. No atendimento aos requisitos estabelecidos para a área, conforme especificações 

constantes no item 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO deste edital; 

7.2.2. Na avaliação técnica da área, com vistoria in loco para confirmação das informações 

prestadas pelo ofertante, a ser feita pelo Município ou designado para tal; 

7.3. Na análise das propostas poderá ser solicitar ao interessado, caso necessário, um laudo 

ambiental detalhado sobre a área a ser adquirida (com ART ou similar do responsável técnico), 

ou documentações complementares, realizadas reuniões com os proponentes, bem como 

realizadas quaisquer diligências que se façam necessárias para amplo conhecimento da 

situação da área objeto da proposta apresentada; 

7.4. Caso ocorra mais do que um interessado nesse chamamento e que estes atendam aos 

requisitos do presente edital, a compra da área será definida por critério de classificação 

definido na seguinte ordem: 

7.4.1. Menor preço/custo total da área de 11,52 ha, desde que obedecidos todos os aspectos 

ambientais componentes deste edital e das regulamentações legais do SIMFLOR; 

7.5. Caso ocorra empate de preço/custo total para os 11,52 ha, o critério de desempate será 

definido segundo: 

7.5.1. Qualidade ambiental da área atestada pela SEMAI a ser estabelecido de acordo com o 

laudo ambiental que poderá ser solicitado ao interessado em vender a área, conforme disposto 

no Anexo IV - Exigências técnicas para venda da área; 

7.6. A proposta deverá estar assinada pelo proprietário ou seu representante, desde que 

possua poderes para tal. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação 

da proposta de preço acarretará, necessariamente, a aceitação total das condições previstas 

neste Chamamento; 

7.7. Após a prospecção do mercado imobiliário pretendido com o Chamamento Público, será 

iniciado o processo de aquisição da forma prevista no §3º Art. 9º da Lei Complementar 

Municipal nº 73, de 24 de setembro de 2018, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 

107/2021; 

7.8. O resultado do Chamamento Público será divulgado no sítio eletrônico do Município 

(https://www.itapoa.sc.gov.br/) no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina  (DOM) 

(https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 

(DOE) (https://doe.sea.sc.gov.br/); 

7.9. Destaca-se que, conforme a Lei Complementar Municipal nº 73/2018 alterada pelo §3º da 

Lei Complementar nº 107//2021, antes da efetivação da compra da área, a mesma deverá 

passar fundamentação técnica, pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMAI) e, posteriormente, 

pela anuência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itapoá (COMDEMA); 

7.10. As obrigações decorrentes serão formalizadas pelo processo de seleção, celebrado entre 

o Município, e o proponente escolhido, que observará os termos desse chamamento e o 

processo posterior de desapropriação e das demais normas pertinentes; 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
https://doe.sea.sc.gov.br/
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7.11. Se concretizado o interesse da Administração Pública na aquisição do imóvel do 

ofertante, fica estipulado que o pagamento deverá ser realizado após a averbação da escritura 

do imóvel ou assinatura do termo de compra e venda registrado em cartório. 

8. DA OBTENÇÃO DO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL:  

8.1. O Instrumento Convocatório contendo todas as normas, orientações, procedimentos, 

especificações, formulários, relação de documentos a serem apresentados e demais 

informações indispensáveis à participação dos interessados no chamamento público estará à 

disposição dos interessados, para leitura ou cópia, no site www.itapoa.sc.gov.br.  

8.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital deverá ser encaminhado em até 05 (cinco) dias úteis que precedem a data 

final de entrega de envelopes, devidamente formulado por escrito, assinado pelo 

representante legal da empresa ou pessoa física, ou pessoa que comprove poderes para tal, 

e, protocolado no Setor de Licitações e contratos do Município, situado à Rua Mariana Michels 

Borges, nº 201, Itapema do Norte, CEP: 89.249-000, Itapoá/SC, no horário das 07h30min às 

13h30min, sendo devidamente dirigido a Secretaria Municipal de Administração/Setor de 

Licitações e Contratos. Desta mesma forma deverá ser procedido para o caso de impugnação, 

porém, neste último caso, respeitando o prazo legal.  

8.2.1. Serão admitidos os pedidos de esclarecimento e impugnação encaminhados via e-mail, 

no endereço eletrônico licitacoes@itapoa.sc.gov.br, ou via “Portal do Cidadão”, desde que 

respeitado os prazos legais. 

8.3. Informações sobre especificações do objeto e regras do edital somente através de 

Protocolo Oficial do Município, através do e-mail: licitacoes@itapoa.sc.gov.br, ou via “Portal 

do Cidadão”, endereçados ao Setor de Licitações e Contratos do Município, em dias úteis, não 

serão fornecidas informações via telefone. 

8.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de chamamento por 

irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para entrega envelopes, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 5 (cinco) dias úteis. 

9. PREVISÃO DE EFETIVAÇÃO DO OBJETO  

9.1. Tendo em vista a natureza do objeto, e todo o intervalo de tempo até sua efetivação será 

firmada para fins de vigência o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período a 

critério da SEMAI. O chamamento poderá ser rescindido unilateralmente a critério de qualquer 

das partes, desde que comunicado por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

http://www.itapoa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br
mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A Administração poderá realizar quaisquer diligências que julgue necessárias ao 

complemento de informações em relação à proposta apresentada, inclusive com vistoria do 

imóvel proposto para aquisição; 

10.2. Eventual aquisição de um dos imóveis ofertados seguirá rigorosamente os ditames do 

processo desse chamamento, ficando desde já esclarecido que o Município não pagará 

quaisquer despesas de intermediação ou corretagem em decorrência do presente Edital; 

10.3. As normas que disciplinam este Chamamento Público serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados; 

10.4. O valor ofertado para o imóvel estará sujeito à avaliação a ser realizada por órgão 

competente devendo também ser considerados, para fins de eventual aquisição, outros fatores, 

tais como aderência aos requisitos estabelecidos neste Edital de Chamamento Público e às 

necessidades do Órgão, custos com desmobilização/mobilização e aspectos de segurança 

institucional; 

10.5. A elaboração da proposta para o presente Chamamento não implica nenhum 

compromisso em efetivação da contratação por parte da Administração, ficando os 

proponentes vinculados e responsáveis por sua proposta no prazo de validade estabelecido, 

perdendo antecipadamente a validade as demais propostas em caso de aceitação e finalização 

de alguma delas. 

10.6. O Município de Itapoá poderá tolerar o não cumprimento de alguma exigência de caráter 

eminentemente burocrático, descrito no presente edital, desde que tal tolerância venha em defesa 

dos interesses do Município e não se constitua num desvio substancial da proposta. 
 

10.7. Nenhuma indenização será devida aos interessados em razão da elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa ao presente Edital. 
 

10.8. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que o interessado 

examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer 

ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitam a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 
 

10.9. A licitante vencedora assumirá integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que 

diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais encargos que por 

ventura venham a incidir sobre o objeto do presente Edital. 
 

10.10. Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital. 
 

10.11. Constituem-se em anexos do presente edital:  

Anexo I - Plano Municipal da Mata Atlântica; 

Anexo II - Mapa das áreas prioritárias de conservação; 

Anexo III - Lista de AUCs; 

Anexo IV - Exigências técnicas para venda da área; 
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Anexo V - Modelo de Proposta; 

Anexo VI - Declaração de compromisso; 

 

10.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão ou termos da Lei Complementar Municipal nº 

73/2018, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 107/2021, reservando-se ainda ao 

Município de Itapoá, o direito de revogar no todo ou em parte o presente Edital, sem que dessa sua 

decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das licitantes. 

 

10.13. E para que ninguém possa alegar desconhecimento o presente Edital será afixado será 

devidamente publicado sítio eletrônico do Município (https://www.itapoa.sc.gov.br/)  no Diário Oficial 

dos Municípios de Santa Catarina  (DOM) (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/) e no Diário 

Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE) (https://doe.sea.sc.gov.br/);  

 

 

 

Itapoá, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Rafael Brito Silveira 

Secretário de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itapoa.sc.gov.br/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
https://doe.sea.sc.gov.br/
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ANEXO I  - PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA 

 

Os arquivos relativos ao presente anexo encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de 

Itapoá, podendo ser acessado em 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/115243; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itapoá 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Rafael Brito Silveira 

Secretário de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/115243
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ANEXO II - MAPA ÁREA PRIORITÁRIAS DE CONSERVAÇÃO 

 

Os arquivos relativos ao presente anexo encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de 

Itapoá, podendo ser acessado em 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/115243 (Arquivo PMMA_ITAPOA_2018-

Final [38 MB] - página 210). 

 

 

 

 

 

 

Itapoá 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Rafael Brito Silveira 

Secretário de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/115243
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ANEXO III - LISTA DAS AUCs.   

 

Os arquivos relativos ao presente anexo encontram-se disponíveis no site do Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), podendo ser acessado em   

https://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2

F2021%2F12%2F1639157998_edicao_3705_assinada.pdf#page=1158 (páginas 1158 a 1161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itapoá 06 de abril de 2022. 

 

 

 

Rafael Brito Silveira 

Secretário de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2021%2F12%2F1639157998_edicao_3705_assinada.pdf#page=1158
https://edicao.dom.sc.gov.br/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fedicao.dom.sc.gov.br%2F2021%2F12%2F1639157998_edicao_3705_assinada.pdf#page=1158
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ANEXO IV - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA VENDA DE ÁREA 

 

 As seguintes exigências técnicas deverão ser contempladas pelo(s) interessado(s) em venda 

de áreas prioritárias contidas no Plano Municipal da Mata Atlântica: 

1. Possua área com situação fundiária regularizada perante os órgãos competentes, sujeito à 

revisão pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Itapoá; 

2. Apresentem delimitação da área (croqui) de pelo menos 11,52 ha em formato vetorial, que 

sejam DWG, KMZ/KML ou SHP; 

3. Possuam área total integrada de, no mínimo, 11,52 ha (as áreas não podem estar 

parceladas em locais distintos para totalizarem a área solicitada), com precificação específica para 

11,52 ha; 

4. A área seja coberta pela vegetação integrante do Bioma Mata Atlântica remanescente nos 

limites do Município de Itapoá, devidamente identificado no Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica; 

5. A vegetação supracitada no item 4. deverá estar obrigatoriamente em estágio médio ou 

superior de regeneração, salvo áreas de formação pioneira de influência fluvial e fluvio-lacustre, que 

devem estar em bom estado de conservação;  

6. As áreas estejam contidas na delimitação de “áreas prioritárias”, conforme disposto no Plano 

Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica e nos arquivos vetoriais disponíveis no 

site da Prefeitura municipal de Itapoá, podendo ser acessados em 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/115243 ;  
 

7. Possuam área com valor condizente com os estabelecidos pelo perito avaliador da Prefeitura 

de Itapoá que analisará o preço por metro quadrado (m²) ou hectare (ha), não possibilitando a 

contrapartida dos interessados. 

 

8. As exigências supracitadas deverão ser corretamente documentadas e entregues na Secretaria 

de Administração, Setor de Licitações e Contratos no momento da entrega da documentação do 

Edital de Chamamento Público nº 01/2022. 

 

Itapoá 06 de abril de 2022. 

 

Rafael Brito Silveira 

Secretário de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/115243
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ANEXO V -  MODELO DE PROPOSTA 

 

Município/Estado, __ de ________ de 202__. 

 

À Prefeitura Municipal de Itapoá/SC, 

Rua Mariana Michels Borges, 201 

CEP 89249-000 - Itapoá/SC 

(47) 3443-8800 / (47) 3443-0244 

 

 

Ref.: Edital de Chamamento Público nº 01/2021 - Aquisição de área para criação de Unidade de 

Conservação que atenda às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá (SEMAI) no 

Município de ITAPOÁ/SC. 

 

 

Prezada(o) Senhora(e)s, Em atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 01/2022, o (a) 

interessado (a) _____________________________ (Nome Completo Pessoa Jurídica ou Pessoa 

Física) abaixo-assinado (em caso de PF), inscrito no CNPJ/CPF 

nº____________________________residente na Rua________________________________(em 

caso de PF),com sede na Rua__________________________(em caso de Pessoa Jurídica), por 

seu representante legal assinado abaixo___________________________(inserir Nome e CPF, em 

caso de representante) apresenta proposta comercial para venda de imóvel para fins institucionais 

situado no Município de ITAPOÁ/SC, com características conforme quadros abaixo. 

 

Os demais documentos solicitados no referido Edital, como documentos dos proprietários e/ou dos 

procuradores, declarações, memorial descritivo e croquis do imóvel, encontram-se anexos a esta 

proposta. 

 

 

Assinatura: 

NOME COMPLETO: 

CPF ou CNPJ: 

Endereço com CEP: 

Telefone: 
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ANEXO VI -  DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

REF.: VENDA DE IMÓVEL PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ/SC. 

O(a) Ofertante ______________________________________ (Nome Completo Pessoa 

Jurídica ou Pessoa Física) abaixo assinado (em caso de PF), CNPJ/CPF 

____________________________________, residente na Rua 

______________________________ (em caso de PF), com sede na 

Rua____________________________________ (em caso de PJ), por seu representante legal 

assinado abaixo_________________________ (inserir Nome e CPF, em caso de 

representante), declara para os devidos fins que: 

a) Concorda com as condições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Itapoá no Edital de 

Chamamento Público em referência e seus anexos; 

b) Tem condições de apresentar, em até 15 (quinze) dias antes da celebração da efetivação da 

aquisição, os documentos descritos no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 da 

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC; 

c) Responsabilizar-se-á pelo custeio das despesas com o levantamento e regularização do 

imóvel ofertado e a obtenção de certidões, documentações necessárias e os demais custos 

para apresentação desta proposta. 

_______________, de ___________ de 20____. 

 

________________(assinatura)______________________ 

Nome do proprietário/procurador 
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