
 

 
 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

 

TIPO: MAIOR OFERTA 

DATA DE ABERTURA: 13/08/2018 

HORA: 08h 

LOCAL: Sala de Licitações/PMPAZ 

 

O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.238.631/0001-31, com sede à Rua Ministro César Cals, nº 226 - Centro, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001, de 10 de Janeiro de 2018, torna público que 

promoverá sob regência da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Federal nº 11.952, de 25 de 

Junho de 2009 e posteriores modificações, e das Leis Municipais nº 813/2011 e nº 882/2014, licitação na 

modalidade Concorrência Pública, do Tipo Maior Oferta, destinada a alienação de Imóvel, sob as 

condições e especificações ora estabelecidas neste EDITAL e nos anexos que os integram. 

 

O Município de Peixoto de Azevedo, através de sua Comissão de Licitação recebera as propostas 

referentes a Concorrência Pública nº 002/2018 do tipo Maior Oferta, para alienação de imóveis próprios 

municipais, a ser realizada no dia 13 de Agosto de 2018, às 08:00 horas, na Rua Ministro César Cals, nº 

226 - Centro, no Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo–MT, regida 

pelas condições a seguir descritas. O recebimento do Credenciamento e dos envelopes 1 - Documentos e 

2 - Proposta de Preços deverão ser protocolados endereçados à Comissão Permanente de Licitação no 

SETOR DE PROTOCOLOS, no PAÇO MUNICIPAL MILTON JOSÉ SANTANA. O prazo de 

tolerância será de no máximo 10 minutos, não se aceitando justificativas de atraso na entrega das 

propostas devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza. 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo, a critério exclusivo da Administração, que 

impeça a realização da sessão pública no dia e hora marcada, será designado outro dia e hora e publicado 

na imprensa oficial, ficando a cargo das empresas interessadas no acompanhamento da publicidade. A 

não observação por parte das licitantes interessadas, nada será devido à licitadora. 

 

1 – OBJETO: 

1.1 – O objeto deste edital é a “REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E ALIENAÇÃO DE UM 

TERRENO PÚBLICO DENOMINADO LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 01, COM AREA DE 

45.853,00M2 (QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS METROS 

QUADRADO) SITUADO NO BAIRRO DENOMINADO “ACRIVALE” PERÍMETRO URBANO 

DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, REGISTRADO SOB MATRICULA 

MUNICIPAL DO IMOVEL N° 9270, EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.952/2009 E A 

LEI MUNICIPAL Nº 813/2011, CONFORME CROQUI E DEMAIS DOCUMENTOS EM 

ANEXO”, com as seguintes características: Lote nº 01,  quadra n° 01 situada no Bairro Acrivale, 

perímetro Urbano de Peixoto de Azevedo-MT, com a área de 45.853,00m² (quarenta e cinto mil e 

oitocentos e cinquenta e três metros quadrado), com a seguinte descrição do Perímetro: frente: 254,89m, 

com a Av. Lions Internacional (Br 163); fundos: 222,61m, com a área Remanescente do Lote n° 86; 

Lado Direito: 168,52m, com a Rua Zé Doca; Lado Esquerdo: 219,41m, com o Lote n° 02, devidamente 

registrado sob nº 01, da Matricula nº 9.270, do Livro 02, em 27 de Dezembro de 2.010, no Cartório de 

Registro de Imóveis – Comarca de Peixoto de Azevedo–MT. 

1.2 – O imóvel a venda pelo Município de Peixoto de Azevedo-MT tem sua alienação autorizada pela 

Leis Municipais nº 813/2011 e nº 882/2014 e seus modificadores. 



 

 
 

 
 

1.3 – As descrições, mapas de localização do imóvel, as Leis nº 813/2011 e nº 882/2014 e o ANEXO I 

contendo as informações complementares do imóvel são partes integrantes deste edital. 

1.4 – Propostas com valor mínimo de R$ 3,62 (Três reais e sessenta e dois centavos) por metro quadrado, 

valor do terreno da área em terra nua; 

1.4.1 – Salientamos que o imóvel possui benfeitorias, as quais deverão ser pagas diretamente ao atual 

ocupante do imóvel, nos termos do item 9 deste EDITAL. 

1.4.2 – O bem acima descrito será vendido no estado de conservação e regularidade em que se encontram 

e na forma apresentada pela Comissão de Licitação, entendendo-se que o LICITANTE examinou-os antes 

da seção pública, não cabendo qualquer reclamações posteriores. 

1.4.3 – O bem objeto desta CONCORRÊNCIA somente poderá ser adquirido em conformidade com o 

apresentado no ANEXO I deste Edital. 

1.4.4 – Os interessados na compra dos bens deverão formular proposta contendo o valor total para o bem 

a ser adquirido, na forma constante do ANEXO I, deste Edital. 

 

2. - INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

2.1 - O imóvel será vendido nas condições físicas e documentais, de conservação, ocupação e de titulação 

em que se encontram. As áreas e dimensões dos imóveis, constantes nas descrições do ANEXO I 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). 

2.2 - 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. 

2.3 - Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, retificação, averbação 

de construção ou demolição e tudo mais necessário à legalização do imóvel (edificações, benfeitorias e 

terreno), todas as despesas decorrentes desta, junto ao cartório imobiliário, correrão por conta do 

adquirente. 

2.4 - Tratando-se de imóvel ocupado por permissionário ou invasor, o adquirente se declarará informado 

do fato, assumindo expressamente todo o ônus decorrente da desocupação, assim como as despesas 

porventura decorrentes de indenização por acessões, benfeitorias e à imissão de posse. 

2.5 - Caberá ao licitante informar-se sobre regimes urbanísticos, alinhamentos, atividades permitidas, etc., 

dos imóveis de seu interesse, que poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no 

Cadastro de Imóveis do Município, localizada na Rua Ministro César Cals, nº 226 – Centro ou via 

Internet através do endereço www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 

2.6 - São também de responsabilidade do adquirente os débitos apurados junto ao INSS, relativos aos 

imóveis construídos, demolidos, reformas ou com construções em andamento, não averbadas no cartório 

de imóveis competente. 

2.7 - 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. 

2.8 - O Edital poderá ser baixado gratuitamente via internet no endereço eletrônico: 

www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou junto à CPL no horário de atendimento ao público de segunda a 

sexta feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, sendo necessário que o interessado disponibilize Compact Disc 

(CD) gravável idôneo ou (Pen-drive) às custas da interessada, compatível com os computadores da CPL, 

salvo quando a proponente requerer os impressos do Edital e Anexos em consonância com o art. 32 § 5º 

da Lei 8.666/93. 

http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/


 

 
 

 
 

2.9 - Os interessados poderão adquirir os impressos do Edital completo na sede da Prefeitura Municipal 

de Peixoto de Azevedo, sito a Rua Ministro Cesar Cals, 226, Centro, na sala de Licitações da Secretaria 

de Administração, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h às 11h e 13h às 17h mediante a 

comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (Cinquenta reais), não reembolsáveis. A taxa se refere 

ao custo efetivo da reprodução gráfica do Edital e Anexos. 

2.10 – Depois da lavratura da Ata da sessão Pública, o Licitante não poderá desistir da compra em virtude 

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

Proposta. 

2.11 – Terão direito de preferência àquele que comprove a ocupação, por 1 (um) ano ininterrupto, sem 

oposição, até 10 de fevereiro de 2009, de área superior a 1.000m² (mil metros quadrados) e inferior a 

5.000m² (cinco mil metros quadrados); 

 

3. – PREÇO MÍNIMO: 

3.1 – O valor mínimo da proposta, atribuídos ao imóvel, consta no ANEXO I, devidamente expressos em 

reais. 

3.2 – O índice de atualização monetária será de 1% ao mês. 

 

4.  – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1 – O pagamento do imóvel ao Município de Peixoto de Azevedo poderá ser feito conforme segue: 

a) À vista: 85% (oitenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em parcela única; 

b) parcelado: 75% (setenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em duas parcela; 

c) parcelado: 50% (cinquenta por cento) de desconto para pagamento em três parcelas; 

d) parcelado: 25% (vinte e cinco por cento) de desconto para pagamento em quatro parcelas; e  

e) Parcelado: não haverá desconto para pagamento em cinco parcelas. 

 

4.1.1 – o valor do imóvel será de acordo com descrito no ANEXO I, deste edital, sendo entrada de  divida 

em parte iguais de acordo parcelamento combinado do valor apurado no ato da compra, que será 

depositado em conta corrente: Banco do BRASIL Agência: 5916-1 – Conta Corrente: 9516-8, as parcelas 

iguais a serem pagas através de guias de recolhimento expedida pelo setor de tributação do Município de 

Peixoto de Azevedo-MT a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro onde o proponente retirará o número 

de guias equivalente ao número de parcelas apresentadas na proposta. 

4.1.2 – Para os pagamentos em prestações, obriga o Licitante a efetuar uma caução na importância de 5% 

(cinco por cento) calculadas sob o valor da terra nua, deduzíveis da 1ª parcela ou do preço global e 

restituível se, sem sua culpa, não se completar a alienação.  

 

4.2 - Em caso de atraso no pagamento das prestações devidas será aplicado multa 2% sobre o montante da 

dívida mais juros de mora, conforme discriminados no item 3.2 deste edital. 

4.3 – No parcelamento, em nenhum caso, as parcelas a serem pagas terão o valor nominal menor do que o 

da parcela antecedente. 

4.4 – Para fins de correção das parcelas referente ao pagamento do imóvel adotar-se-á a data da 

homologação do certame e as parcelas serão corrigidas em juros de 1% ao mês. 

 

5. – DA PARTICIPAÇÃO: 

5.1 – Poderão participar desta licitação pessoas física e jurídicas, por meio de seus representantes legais, 

admitindo-se ainda a participação por procuração pública ou particular (se for procuração particular 

deverá ser reconhecida a firma). 



 

 
 

 
 

5.1.1 – As propostas de preços deverão ser realizadas por apenas 1 (um) proponente CPF ou CNPJ. 

 

5.2 – Estará impedido de Participar desta Licitação o licitante que: 

5.2.1 – Estiver sob decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

5.2.2 – Tenha tido suspenso o direito de participar de licitações e contratações com a Prefeitura Municipal 

de Peixoto de Azevedo–MT; 

5.2.3 – Tenha sido declarado inidôneo pela Administração Pública Municipal; e 

5.2.4 – Estiver inadimplente com a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo–MT. 

5.2.5 – Ao concorrente não ocupante da área objeto desta licitação deverá assinar Termo de 

Compromisso na fase de habilitação, de que é conhecedor que na área existe ocupante de boa-fé 

com benfeitoria.  

 

6. – DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA: 

6.1 – Para se habilitarem a presente concorrência, far-se-á indispensável que os interessados apresentem 

na Sala de licitações da Prefeitura de Peixoto de Azevedo–MT, até a data e horários aprazados, os 

documentos para habilitação e as propostas em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo 

na parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

    

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

RAZÃO SOCIAL OU NOME DA LICITANTE 

CNPJ OU CPF 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

RAZÃO SOCIAL OU NOME DA LICITANTE 

CNPJ OU CPF 

 

6.2 – Da entrega do Credenciamento e dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preço; 

6.2.1 – No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste EDITAL, cada LICITANTE entregará à 

Comissão de Licitação através do setor de protocolo itens a e b, item c será entregue no ato da 

habilitação: 

a) 1 (um) Envelope nº 1 contendo a documentação de Habilitação;  

b) 1 (um) Envelope nº 2 contendo a Proposta de Preços; e 

c) Documentação relativa ao Credenciamento. 

6.2.2 – após o início da abertura dos envelopes de Habilitação, não serão aceitas juntada ou substituição 

de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições; 

6.2.3 – a entrega dos envelopes não conferirá aos Licitantes qualquer direito em face do órgão promotor 

da Licitação, observadas as prescrições da legislação especifica. 

  

7. – CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 



 

 
 

 
 

7.1 - No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste EDITAL, cada LICITANTE deverá informar à 

Comissão de Licitação o seu domicilio, bem como entregar a documentação que segue: 

7.1.1 – Tratando-se de Licitante pessoa Física: 

a) cópia do documento de Identidade  

b) cópia do CPF 

 

7.1.2 – Tratando-se de Licitante pessoa Jurídica: 

a) cópia do documento de identidade e do CPF dos representantes Legais e/ou Procuradores; 

b) Sócio, Proprietário, Dirigente ou Assemelhado: Deverá apresentar o Contrato ou Estatuto Social, 

juntamente com a(s) alteração(ões), que comprove(m) sua capacidade de representação legal, com 

expressa previsão de poderes para se manifestar pelo Licitante, dar declarações, receber intimação, 

interpor e renunciar a recurso, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Em caso 

de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da Ata de reunião ou assembleia em 

que se deu a eleição; 

c) procurador: Deverá apresentar o Instrumento de Procuração Pública ou Participar de Mandato 

(Procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para se manifestar 

pelo Licitante, dar declarações, receber intimação, interpor e renunciar recurso, assim como praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame; 

c.1) A Procuração por Instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o contrato Social e 

sua(s) alteração(ões), ou com o Estatuto Social e a Ata de Eleição da Diretoria em exercício. 

7.2 – A não apresentação ou incorreção nos documentos de Credenciamento a que se refere este item 7, 

não excluirá o Licitante do certame, mas impedirá o seu representante de se manifestar pela sociedade, 

bem como praticar qualquer outro ato inerente a este procedimentos. 

7.3 – O representante Legal ou Procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por 

outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do subitem 7.5 

7.4 – Os documentos explicitados no subitem anterior poderão ser exibidos através de cópia legível e em 

boa forma, autenticada em Cartório ou, se for o caso, autenticada pela Comissão de Licitação mediante a 

apresentação dos documentos originais. 

7.5 – Não será admitida a participação de um mesmo Representante Legal e/ou Procurador para mais de 

um Licitante. 

 

 

8. – HABILITAÇÃO:   

8.1 - Nessa fase serão analisadas e avaliadas as características dos interessados no que se refere à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, e Qualificação Financeira e Técnica, comprovadas mediante a 

apresentação dos seguintes documentos dentro do seu período de validade. 

 

8.1.1 – Habilitação Jurídica: 

a) Cópia dos documentos de identidade e CPF, no caso de pessoa Física;  

b) Cópia do Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alterações, devidamente registrado na Junta 

Comercial, no caso de sociedade empresaria; 

c.1) No caso de sociedade por ações e demais sociedades empresárias que elejam seus administradores 

em atos apartados, deverão ser apresentados tais documentos, devidamente registrados na Junta 

Comercial; 



 

 
 

 
 

c.2) Inscrição no registro competente do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou não 

empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da Diretoria em exercício;    

c.3) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

8.1.2 – Qualificação Técnica: 

8.1.2.1 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, 

conforme modelo ANEXO 3.  

8.1.2.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo 

ANEXO 4. 

 

8.1.3 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); ou no caso de pessoa física prova 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, regular na data do certame; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio tributário da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas; 

 

8.1.4 Para a Regularidade Fiscal serão aceitas provas de regularidades com efeito de negativa e provas 

de regularidades positiva que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua 

exigibilidade suspensa. 

 

8.1.5 As certidões apresentadas cujo prazo de validade esteja expirado acarretarão a inabilitação do 

LICITANTE. As certidões que não possuírem prazo de validade expresso, somente serão aceitas se as 

datas de emissão não excederem a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para a Sessão 

Pública de entrega dos Envelopes. 

 

9. – DA PROPOSTA: 

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

Comissão Permanente de Licitação, no qual deverá constar o número da Concorrência Pública, o número 

do processo administrativo Licitatório e o nome do licitante, endereço completo e documento de 

identificação. 

9.2 – O Envelope Proposta deverá conter a proposta preenchida, obrigatoriamente, na forma do Anexo 2, 

de forma legível, de preferência digitado, sem rasuras, sem emendas ou entrelinhas. 

9.3 – A oferta (proposta) deverá ser apresentada por escrito, em idioma nacional, sem rasuras ou emendas 

com expressão monetária em Real e deverá conter a identificação completa do proponente e ao final deve 

ser assinado pelo titular do mesmo CONFORME ANEXO 2. 

9.4 - A proposta mínima não poderá ser inferior aos valores mínimo da terra nua da avaliação 

especificado no item 1.0, sob pena de desclassificação da proposta. 

9.5 – Caso a proposta seja elaborada por terceiros, deverá a mesma estar acompanhada de Instrumento 

Público de Procuração em sua forma original, sob pena de desconsideração da mesma. 

9.6 – Não deverão estar incluídos no preço quaisquer despesas de operação que o LICITANTE possa vir a 

incorrer com a transação, inclusive tributos, encargos, emolumentos cartorários. 



 

 
 

 
 

9.7 – A Proposta de Preço deverá conter oferta firme e precisa sem alternativas de preços ou quaisquer 

condições ou vantagens que induzam o julgamento. 

9.8 – Os erros de cálculo eventualmente constatados nas propostas dos LICITANTES serão corrigidos 

pela Comissão de Licitação. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contidos na 

Proposta de Preço, prevalecerá o valor por extenso. 

9.9 – O prazo de validade da Proposta de Preço será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. Caso não conste o prazo na proposta, esta será considerada válida pelo referido período. 

9.10 – Não será aceita proposta que apresentar valor abaixo daquele obtido na avaliação dos bens, 

conforme a descrição contida no ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

 

10 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO: 

10.1 - No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste EDITAL, reunir-se-á a Comissão de Licitação 

para o Credenciamento e recebimento do envelope nº 1 contendo a documentação de Habilitação e do 

envelope nº 2, contendo a Proposta de Preço. 

10.2 - Após análise dos Credenciamentos, serão lançados em Ata, os nomes dos LICITANTES presentes, 

ou seu Representante Legal, ou, caso não se trate da Representante Legal do LICITANTE, o nome da 

pessoa que entregou os Envelopes. 

10.3 - Nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer acréscimos à 

documentação de Habilitação e às Propostas, ao iniciar-se a abertura dos Envelopes de Habilitação pela 

Comissão de Licitação. 

10.4 - Primeira Fase (Habilitação): Consistirá na abertura dos ENVELOPES Nº 1, contendo a 

documentação de habilitação, a qual será conferida, numerada e rubricada pela Comissão Licitação e 

pelos LICITANTES presentes, ou por LICITANTE escolhido por estes para representá-los, sendo que os 

demais Envelopes permanecerão fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, devidamente 

rubricados pelos Representantes Legais dos LICITANTES presentes. 

10.5 - A análise e o julgamento da Habilitação serão realizados, a critério da Comissão de Licitação, na 

própria Sessão Pública ou em reunião privada, sendo o resultado divulgado na Imprensa Oficial do 

Município de Peixoto de Azevedo-MT, nos termos da Lei. 

10.6 - Divulgado o resultado da Primeira Fase na reunião de abertura dos ENVELOPES Nº 1, e havendo 

renúncia expressa de todos os LICITANTES em interpor recurso, será iniciada a Segunda Fase, com a 

abertura das Propostas de Preço. Caso contrário, a Comissão de Licitação suspenderá os trabalhos pelo 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, para eventual interposição de recursos. 

10.7 - Após o transcurso do prazo regulamentar sem que tenha havido interposição de recurso, ou após o 

julgamento do(s) recurso(s) interposto(s), os LICITANTES habilitados serão notificados, mediante 

publicação no Diário Oficial da União, a comparecerem em data, local e hora estipulados, a fim de 

participarem da fase de abertura das Propostas de Preço. 

10.8 - Segunda Fase (Abertura das Propostas de Preços): Ocorrerá em Sessão Pública na qual serão 

abertas as Propostas de Preços, as quais serão lidas em voz alta, pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, e cujas folhas serão numeradas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação, pelos 

LICITANTES presentes, ou pelo LICITANTE escolhido por estes para representá-los. 

10.9 - A critério da Comissão de Licitação, o julgamento das Propostas de Preços será realizado nesta 

ocasião ou em reunião privada, com o resultado e a respectiva ordem de classificação divulgados neste 

momento ou posteriormente. 

10.10 - Analisadas e julgadas as Propostas de Preços, a Comissão de Licitação procederá à classificação 

dos LICITANTES mediante ordem decrescente dos valores oferecidos, devendo, posteriormente, ser 

divulgado este resultado na Imprensa Oficial do Município, nos termos da Lei de Licitações. 



 

 
 

 
 

10.11 - Após a divulgação do resultado e, havendo renúncia expressa de todos os LICITANTES em 

interpor recurso, será declarado pelo Presidente da Comissão de Licitação o LICITANTE vencedor, caso 

contrário, a Comissão Licitação interromperá os trabalhos pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, para eventual 

interposição de recursos. 

10.12 - Julgados os recursos eventualmente interpostos, os LICITANTES serão notificados e o resultado 

será divulgado mediante publicação na Imprensa Oficial do Município, nos termos da Lei de Licitações. 

10.13 - Encerrados os trabalhos, lavrar-se-á Ata Circunstanciada, que será assinada pelos membros da 

Comissão de Licitação, pelos LICITANTES presentes, ou por LICITANTE escolhido por estes para 

representá-los. 

10.14 - O objeto da presente Licitação será adjudicado ao LICITANTE cuja proposta houver sido 

classificada em primeiro lugar, sendo o resultado da Licitação homologado pelo Prefeito Municipal e 

realizada divulgação publicação, nos termos da Lei de Licitações. 

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

procedimental, em ordem sucessiva: 

10.15.1 - 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; 

10.15.2 - Convocação dos LICITANTES para apresentação dos envelopes referentes à habilitação e às 

propostas de preço; 

10.15.3 - Exame do cumprimento, pelos LICITANTES dos critérios de habilitação previstos no EDITAL; 

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

PREÇO. 

 

11 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS-PREÇOS: 

11.1 - Abertos os envelopes e analisadas as propostas, será considerada vencedora a proposta que 

apresentar a MAIOR OFERTA, igual ou superior ao lance mínimo equivalente ao valor de avaliação da 

terra nua do item 1. 

11.1.1 - Havendo duas ou mais propostas com o mesmo valor na forma deste item, será adotado o 

estabelecido no Inciso III, do Art. 30 da Lei Federal nº 11.952/2009 na mesma sessão de abertura. 

 

12 – DO PAGAMENTO  

12.1 - O pagamento será realizado nos moldes abaixo especificados, após a lavratura e assinatura da 

respectiva ata de julgamento, da seguinte forma: 

a) Sagrando-se vencedor do Certame o detentor da posse do imóvel e benfeitorias, este terá um prazo de 5 

(cinco) dias uteis, após sessão de julgamento das propostas, para comprovar o recolhimento aos cofres 

públicos do Município de Peixoto de Azevedo-MT do valor ofertado para a terra nua. 

b) Sagrando-se vencedor do Certame outro concorrente, este comprovará, no prazo de até de 5 (cinco) 

dias uteis, após a sessão de julgamento das propostas, o recolhimento aos cofres públicos do Município de 

Peixoto de Azevedo-MT do valor ofertado para a terra nua, assim como, comprovará no mesmo prazo, a 

quitação do valor das benfeitorias, a título de indenização, conforme avaliação que será realizada pelo 

ocupante do imóvel, em conta bancária do ocupante, a ser indicada pela Administração. 

 

12.2 - As despesas com transferência do imóvel alienado correrá única e exclusivamente por conta do 

arrematante. 

12.2.1 - Para os efeitos deste edital entende-se por despesas com transferências todos os custos de 

produção das peças de geoprocessamento, topografia, agrimensura, e outras, exigidas pelo Cartório 



 

 
 

 
 

Notarial e pelo Cartório Registral para a lavratura da Escritura ou títulos equivalente bem como seu 

respectivo registro. 

12.3 - Caso o arrematante não efetue o pagamento do imóvel arrematado ou das benfeitorias nos prazos 

estabelecidos no subitem acima, fica consignado que o referido imóvel arrematado retornará à 

propriedade da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo-MT. 

12.4 - A transferência do bem se dará: 

a) sagrando-se vencedor do certame o detentor da posse e ocupante do imóvel e benfeitorias, mediante a 

comprovação do ingresso do valor adjudicado na terra nua aos cofres públicos do Município de Peixoto 

de Azevedo-MT; 

b) sagrando-se vencedor do certame o concorrente não ocupante da área, mediante a comprovação do 

ingresso do valor adjudicado da terra nua aos cofres públicos do Município de Peixoto de Azevedo-MT e 

mediante a quitação dos valores a título de indenização para as benfeitorias em conta bancária do 

ocupante indicada pela Administração. 

12.5 - A propriedade do imóvel arrematado somente será transferida ao arrematante, e em hipótese 

alguma a terceiros, sendo que tal transferência somente se dará após a efetivação do pagamento total do 

imóvel e das benfeitorias conforme acima especificado. 

 

13. – DOS RECURSOS: 

13.1 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

 Habilitação ou inabilitação do licitante; 

 Julgamento das propostas; 

 Anulação ou revogação da licitação. 

13.2 - O prazo para interposição serão contados da data da divulgação da decisão recorrida, dirigidos à 

Comissão de Licitação e, necessariamente, entregues e protocolados no Departamento de Licitações, Rua 

Ministro Cesar Cals, nº 226, Peixoto de Azevedo-MT, das 07:hrs as 11:hrs e 13:hrs as 17:hrs sob pena de 

preclusão. 

13.2.1 - Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível e assinados pelos 

Representantes Legais, ou Procuradores com poderes específicos, devidamente constituídos na forma do 

item 6.1 deste EDITAL. 

13.2.2 - Não serão considerados os recursos entregues por fax, e-mail ou fora do local, data e hora 

estabelecidos neste EDITAL. 

13.3 - Após o prazo acima mencionado, no caso de interposição de recursos, a Comissão de Licitação 

comunicará aos LICITANTES, por escrito, que as razões recursais encontram-se à disposição na Rua 

Ministro Cesar Cals, nº 226, Peixoto de Azevedo-MT, das 07:hrs as 11:hrs e 13:hrs as 17:hrs, para 

contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação, sob pena de preclusão. 

13.4 - Realizada a análise das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá 

reconsiderar sua decisão, ou, no caso de manutenção da decisão, encaminhar o recurso ao Prefeito 

Municipal de Peixoto de Azevedo-MT, devidamente informados, para decisão. 

 

14. – SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS: 

14.1 - O LICITANTE que causar o retardamento do andamento do certame, prestar informações 

inverídicas em sua documentação para credenciamento, habilitação e proposta, não mantiver a Proposta, 

fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação, apresentar documentação Falsa, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 



 

 
 

 
 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor de avaliação dos bens constantes do ANEXO I – PROJETO 

BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) – deste EDITAL; 

c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo-MT, pelo 

prazo mínimo de até  2 (dois) anos, sem prejuízo das demais sanções administrativas. 

 

14.2 - As penalidades só deixarão de ser aplicadas se ocorrer fato superveniente, justificável, aceito pela 

Comissão de Licitação e submetido à aprovação da Autoridade Superior, observando-se que somente 

serão aplicadas mediante procedimento administrativo, no qual serão assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

15. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 - A participação nesta concorrência implica no total conhecimento dos termos deste edital, por parte 

dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

15.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a Comissão de Licitação, através do e-mail 

licitação_peixotodeazevedo@hotmail.com, pelo telefone (66)3575-5100 ou pessoalmente na Sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, sito a Rua Ministro Cesar Cals nº 226 Centro 

Peixoto de Azevedo-MT. 

15.2.1 - Os questionamentos respondidos serão encaminhados via e-mail para ciência dos interessados. 

15.3 - Impugnações: Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão Pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o instrumento convocatório desta CONCORRÊNCIA. 

15.3.1 - As impugnações deverão ser encaminhadas por escrito, mencionando o Número desta 

CONCORRÊNCIA e protocoladas no Departamento de Licitações, na Rua Ministro César Cals, nº 226 – 

Centro, Peixoto de Azevedo-MT, CEP: 78530-000 das 07:hrs as 11:hrs e 13:hrs as 17:hrs, de segunda a 

sexta-feira. 

15.4 - As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas visando à ampliação da Disputa entre 

os LICITANTES, desde que não comprometam os interesses da Prefeitura Municipal, a Finalidade e a 

segurança da contratação. 

15.5 - É facultada à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria Constar no ato da Sessão Pública. 

15.6 - Será facultada aos interessados consulta ao processo desta Licitação, após a divulgação do 

resultado da Licitação. 

15.7 - Nos termos do artigo 63, da Lei nº 8.666/93, a extração de cópias de documentos, deverá ser 

solicitada por escrito, ao Departamento de Licitações ou por meio do endereço eletrônico 

licitação_peixotodeazevedo@hotmail.com. As cópias serão entregues ao LICITANTE mediante a 

cobrança do valor da reprodução. 

15.8 - Compete a Prefeitura: 

a) Revogar a presente Licitação, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de Interesse 

público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando Constatada ilegalidade. 

b) Alterar as condições deste EDITAL, reabrindo o prazo para apresentação das Propostas, na forma da 

legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das Propostas. 

c) Adiar o recebimento das Propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data de realização da 

Sessão Pública. 

 



 

 
 

 
 

15.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e em seus ANEXOS, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura Municipal. 

15.10 -  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação da 

Prefeitura em contrário. 

15.11 - Todas as referências de tempo/horário contidas neste EDITAL, no aviso e durante a Sessão 

Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Mato Grosso. 

15.12 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos, datas e vencimentos 

previstos neste EDITAL serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil 

imediatamente subsequente à sua normalização. 

15.13 - A participação do LICITANTE implica a aceitação integral e irretratável dos termos do presente 

EDITAL, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou 

dificultem a execução do objeto desta Licitação. 

15.14 - Os documentos exigidos neste EDITAL poderão ser apresentados em original, em cópias 

autenticadas em Cartório, ou em cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para 

conferência e autenticação pela Comissão de Licitação. 

15.15 - O andamento da licitação, sempre que possível, terá seu conteúdo disponibilizado na página 

www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 

15.16 - O imóvel em questão pode ser visitado, no endereço citado na localização do objeto, devendo o 

interessado agendar com a Comissão Permanente de Licitações, na Prefeitura Municipal de Peixoto de 

Azevedo-MT no horário de expediente ao público. 

15.17 - O edital completo estará disponível junto ao Departamento de Licitações da sede da Prefeitura 

Municipal de Peixoto de Azevedo-MT. 

15.18 - Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda à 

sexta, das 07:hrs as 11:hrs e 13:hrs as 17:hrs na sede da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo-MT. 

15.19 - Fica constituído o Foro da Cidade de Peixoto de Azevedo-MT, para solucionar eventuais litígios, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

Peixoto de Azevedo, 24 de Maio de 2018. 

 

 

 

 

 

Aline Vanessa Mochi 

Presidente da CPL 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ANEXO I  
 

PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL E CONDIÇÕES GERAIS DA 
ALIENAÇÃO 

 
1. OBJETO: 
 
Objeto da presente concorrência é a alienação de 01 (um) imóvel denominado lote nº 01, da Quadra nº 01, 

com área de 45.853,00 m² (quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três metros quadrados), situado 

no Bairro ACRIVALE, de propriedade do Município de Peixoto de Azevedo/MT 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
Trata-se Lote nº 01, Quadra nº 01, Bairro Acrivale, perímetro Urbano de Peixoto de Azevedo, com a 

área de 45.853,00 M2 (quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três metros quadrados), sob a 

Matricula Municipal do Imóvel nº 9.270, com a seguinte descrição do Perímetro: frente: 254,89 metros, 

com a Av. Lions Internacional (Br 163) fundos: com 222,61 metros, com a área Remanescente do Lote 

nº 86; Lado Direito: com 168,52 metros, com a Rua Zé Doca, Lado Esquerdo: com 219,41 metros, com 

o Lote nº 02. 

 
3. JUSTIFICATIVA: 
A Regularização Fundiária fundamenta-se nos princípios ambientais, sociais e jurídicos, os quais 

norteiam o poder público no processo de garantia do acesso às terras públicas. A Regularização Fundiária 

pressupõe ainda, a necessidade de adequação à realidade atual das áreas urbanas consolidadas e, 

sobretudo, para assegurar o direito de propriedade e o direito à moradia.  

Assim, justifica-se a necessidade de promover mudanças nas relações de domínio da terra de modo a 

beneficiar a população vulnerável, criando possibilidades concretas de inclusão social, uma vez que a 

Regularização Fundiária reflete diretamente na qualidade de vida da população, tendo em vista que lhe 

permite o acesso a benefícios sociais e financeiros. 

Nesse sentido, a presente proposta de Regularização Fundiária no Bairro Acrivale, localizado no 

perímetro urbano no município de Peixoto de Azevedo, proporcionará aos proprietários das áreas 

atendidas, o reconhecimento legal e os direitos de posse da mesma. 

 

4. VALOR MÍNIMO DA PROPOSTA: 
4.1. A proposta a ser apresentada deverá compreender o valor total do imóvel objeto do certame. 

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

procedeu-se à avaliação dos bens a serem alienados. 

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 (...). 

 



 

 
 

 
 

4.3. Dessa forma, o valor de avaliação dos bens deve ser o valor mínimo a ser admitido para fins de 

formação da proposta, conforme tabela abaixo: 

 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA/TERRENO Valor Unitário Metro 

Quadrado  

Valor Total da 

Terra Nua 

 

Lote nº 01, Quadra nº 01, Bairro Acrivale, 

perímetro Urbano de Peixoto de Azevedo, com a 

área de 45.853,00 M2 (quarenta e cinco mil 

oitocentos e cinquenta e três metros quadrados), 

sob a Matricula Municipal do Imóvel nº 9.270, 

com a seguinte descrição do Perímetro: frente: 

254,89 metros, com a Av. Lions Internacional (Br 

163) fundos: com 222,61 metros, com a área 

Remanescente do Lote nº 86; Lado Direito: com 

168,52 metros, com a Rua Zé Doca, Lado 

Esquerdo: com 219,41 metros, com o Lote nº 02. 

Valor Unitário Metro 

quadrado R$ 3,62 

 

 

 

 

 

Valor Total da 

Terra Nua 

R$ 165.987,86 

 

4.2.1. Salienta-se que o imóvel possui benfeitorias, as quais deverão ser pagas diretamente ao atual 

ocupante do imóvel, no valor a ser definido entre atual ocupante e vencedor do certame objeto deste 

EDITAL. 

 

5. VISTORIA: 
5.1. O bem será franqueado para vistoria no endereço do imóvel localizado no Município de Peixoto de 

Azevedo/MT. 

5.2. 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. 

 

6. DADOS DO ORÇAMENTO: 
6.1. Projeto Atividade/ Ação do orçamento: Alienação de bens Imóveis Urbano  

       Código Reduzido: 817 

       Receita Orçamentaria: Regularização fundiária  

 

7. OBRIGAÇÕES DO(S) COMPRADOR(S): 
7.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no EDITAL ou em lei, particularmente 

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

7.1.1. Pelo pagamento, mediante deposito bancário no Banco do BRASIL Agência: 5916-1 – Conta 

Corrente: 9516-8, nos seguintes termos: 

a) Sagrando-se vencedor do Certame o detentor da posse do imóvel e benfeitorias, este terá um prazo de 

05 (cinco) dias úteis, após sessão de julgamento das propostas, para comprovar o recolhimento aos cofres 

públicos do Município de Peixoto de Azevedo do valor ofertado para a terra nua. 



 

 
 

 
 

b) Sagrando-se vencedor do Certame outro concorrente, este comprovará, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, após a sessão de julgamento das propostas, o recolhimento aos cofres públicos do Município de 

Peixoto de Azevedo/MT do valor ofertado para a terra nua, assim como, comprovará no mesmo prazo, a 

quitação do valor das benfeitorias, a título de indenização, conforme laudo de avaliação em anexo, em 

conta bancária do ocupante, a ser indicada pela Administração. 

7.2. As despesas com transferência do imóvel alienado correrá única e exclusivamente por conta do 

comprador. 

7.2.1 Para os efeitos deste edital entende-se por despesas com transferências todos os custos de produção 

das peças de geoprocessamento, topografia, agrimensura, e outras, exigidas pelo Cartório Notarial e pelo 

Cartório Registral para a lavratura da Escritura ou títulos equivalente bem como seu respectivo registro. 

7.3. Caso o comprador não efetue o pagamento do imóvel adquirido ou das benfeitorias nos prazos 

estabelecidos no subitem acima, fica consignado que o referido imóvel arrematado retornará à 

propriedade da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT. 

7.4. A transferência do bem se dará do município:  

a) sagrando-se vencedor do certame o detentor da posse e ocupante do imóvel e benfeitorias, mediante a 

comprovação do ingresso do valor adjudicado na terra nua aos cofres públicos do Município de Peixoto 

de Azevedo/MT; 

b) sagrando-se vencedor do certame outro concorrente, mediante a comprovação do ingresso do valor 

adjudicado da terra nua aos cofres públicos do Município de Peixoto de Azevedo/MT e mediante a 

quitação dos valores a título de indenização para as benfeitorias em conta bancária do ocupante indicada 

pela Administração. 

7.5. A propriedade do imóvel licitado somente será transferida ao comprador, e em hipótese alguma a 

terceiros, sendo que tal transferência somente se dará após a efetivação do pagamento total do imóvel e 

das benfeitorias conforme acima especificado. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 
8.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no EDITAL ou em lei, particularmente 

na Lei nº 8.666/93, constituem obrigações da Prefeitura Municipal: 

8.1.1. Franquear a vistoria, com a autorização do proprietário das benfeitorias, para quaisquer 

interessados ao bem, consoante disposto no item 4 deste ANEXO. 

8.1.2. Entregar o imóvel após encerramento do procedimento licitatório ao LICITANTE vencedor após a 

comprovação do deposito do valor do imóvel a Prefeitura e no caso do LICITANTE vencedor não ser 

proprietário das benfeitorias, além daquele, o comprovante de pagamento do valor dos mesmos ao seu 

proprietário. 

 

 

Vilamir Jose Longo 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ANEXO 2 

PREFEITURA MUNICIPAL 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

Rua Ministro Cesar Cals, nº 226, Centro. 

 

NESTA 

 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 PARA VENDA DE IMÓVEL. 

“CARTA PROPOSTA” 

NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA  

 
 

NACIONALIDADE: 

 

ESTADO CIVIL: PROFISSÃO: 

CPF ou CNPJ: 

 

IDENTIDADE OU REG. NA JUNTA COMERCIAL (tipo, 

nº, org., exp.):  

ENDEREÇO COMPLETO (rua, avenida, Praça, nº e Bairro) 

 

CEP: CIDADE: ESTADO: 

 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

À VISTA (   )                                               A PRAZO (   ) Nº DE PARCELAS: ____ 

 

HABILITANDO-SE À CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018 COM O FIM DE ADQUIRIR O 

IMOVEL ABAIXO IDENTIFICADO: 
 

Nº DO ITEM N° DO LOTE ÁREA (M2) DENOMINAÇÃO DA 

LOCALIDADE 

    
 

APRESENTA A SEGUINTE PROPOSTA POR METRO QUADRADO, PARA O VALOR DA 

TERRA NUA 
 

OFERTA POR METRO QUADRADO 

R$ 

 

POR EXTENSO 

 

[Local e data]: ________________________________ 

[Representante Legal]: __________________________ 

* Se por procuração, anexá-la à presente. 

 



 

 
 

 
 

ANEXO 3 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO (subitem 8.1.2.1) 

 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO Nº 002/2018 

 

 

_______(nome do Licitante)__________, CNPJ nº ______________________, sediada em 

_____________________________________________________________________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr(a). 

______________________________________________________________________________ 

_____________, portador(a) do Documento de Identidade nº __________ e do CPF nº 

________________________________________________________________________________, que, 

para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). * 

 

[Local e data]: ________________________________ 

 

[Representante Legal]: __________________________ 

 

* Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 



 

 
 

 
 

ANEXO 4 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO (subitem 8.1.2.2) 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO Nº 002/2018 

 

______(nome do Licitante)_______, CNPJ nº ___________, sediada em ____________, DECLARA, sob 

as penas da Lei, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a). _____________________, 

portador(a) do Documento de Identidade nº __________ e do CPF nº __________, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de comunicar quaisquer ocorrências posteriores. 

 

 

[Local e data]: ________________________________ 

 

[Representante Legal]: __________________________ 



 

 
 

 
 

ANEXO 5 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

_______________________ abaixo assinado, nacionalidade_____________, estado 

civil _________________, CPF: nº _____________________ e RG sob N° _____________________, 

profissão __________________________ residente ________________________________________ 

CEP: ___________________, Cidade de ________________________ - MT. 

Declara conhecer e aceitar as condições exigidas no Edital Concorrência Pública nº 002/2018. 

 

Local e Data: 

 

 

________________________________ 

Proprietário ou Procurador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ANEXO 6 

 

MINUTA DO CONTRATO CONTRATO Nº. ......./2018 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2018. 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE OUTORGA E 

OUTRAS AVENÇAS FIRMADO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E.................  

 

 

Por este instrumento particular de posse de outorga e outras avenças, comparece como CEDENTE o 

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 03.238.631/0001-31, com sede administrativa à Rua Ministro César Cals, 226 – 

Centro – Peixoto de Azevedo-MT, neste ato representada por seu Prefeito Municipal em exercício, o Sr. 

Maurício Ferreira de Souza, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG 

3.462.335-0 SSP/PR e CPF 408.557.409-49, residente e domiciliado a Rua Itamar Dias, nº 633, Bairro 

Centro Novo, nesta Cidade de Peixoto de Azevedo-MT, infra-assinado, e de outro lado como 

CESSIONÁRIO, o (a) Senhor (a)......................................, portador do RG nº............................ e CPF 

nº.........................., residente e domiciliado em ……………….. (SP), na 

................................................./empresa ....................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

....................................., estabelecida na ....................................., neste ato representado por seu 

Representante Legal o Sr. ..........................., portador do RG nº ........................... e CPF nº 

........................... residente e domiciliado ..........................., têm entre si, justos e contratados o seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Na modalidade Concorrência Pública nº. 002/2018, a cedente é proprietária de um terreno, localizado 

neste município de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, assim descrito: Lote nº 01, quadra n° 01 

situada no Bairro Alvorada (Acrivale), perímetro Urbano de Peixoto de Azevedo-MT, com a área de 

45.853,00m² (quarenta e cinto mil e oitocentos e cinquenta e três metros quadrado), com a seguinte 

descrição do Perímetro: frente: 254,89m, com a Av. Lions Internacional (Br 163); fundos: 222,61m, com 

a área Remanescente do Lote n° 86; Lado Direito: 168,52m, com a Rua Zé Doca; Lado Esquerdo: 

219,41m, com o Lote n° 02, devidamente registrado sob nº 01, da Matricula nº 9.270, do Livro 02, em 27 

de Dezembro de 2.010, no Cartório de Registro de Imóveis – Comarca de Peixoto de Azevedo–MT. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA 
O outorgante comprador recebe por este instrumento particular, a venda do referido terreno, nos termos 

do que dispõe a Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Federal nº 11.952, de 25 de Junho de 

2009 e posteriores modificações, e das Leis Municipais nº 813/2011 e nº 882/2014, que faz parte 

integrante do edital de licitação e que passa a integrar este contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em decorrência da posse ora transmitida, os cessionários se obrigam a pagar à cedente, pelo terreno 

acima mencionado, o valor total de R$............................, em uma das condições abaixo descritas: 

 À vista: 85% (oitenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em parcela única; 



 

 
 

 
 

 Parcelado: 75% (setenta e cinco por cento) de desconto para pagamento em duas parcela; 

 Parcelado: 50% (cinquenta por cento) de desconto para pagamento em três parcelas; 

 Parcelado: 25% (vinte e cinco por cento) de desconto para pagamento em quatro parcelas; e  

 Parcelado: não haverá desconto para pagamento em cinco parcelas.  

 

CLÁUSULA QUARTA  
O descumprimento do pagamento à vista ou parcelado dá direito à cedente em considerar rescindido o 

presente compromisso, sem qualquer direito à indenização, sendo que a garantia depositada, não será 

restituída ao cessionário, a título de multa.  

 

CLÁUSULA QUINTA  
Obrigam-se os cessionários a cumprir todos os pressupostos previstos na Legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

A escritura de compra e venda relativas à propriedade de que trata, somente será outorgada pela Prefeitura 

Municipal ao vencedor da licitação, após o pagamento do imóvel adquirido.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA  
As despesas decorrentes com o pagamento de escrituras, registros, taxas, emolumentos, impostos e etc., 

que recaírem sobre a alienação da propriedade a que se referenciada em sua cláusula primeira correrão 

por conta e risco de seu adquirente.  

 

CLÁUSULA OITAVA 
Em hipótese alguma, ressalvado as disposições contidas na Lei acima referida, será outorgada escritura de 

compra e venda a terceiros, que não figurem no presente instrumento.  

O pagamento deverá ser efetuado diretamente na Tesouraria do Município, com a emissão do competente 

recibo. 

 

CLÁUSULA NONA  
Desde a assinatura do presente instrumento, passará a incidir sobre o imóvel, todos os impostos e taxas 

decorrentes da aquisição da propriedade, que correrão por conta exclusivas do Cessionário.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Peixoto de Azevedo Estado de Mato Grosso para 

dirimir qualquer dúvida decorrente do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas e subscritas.  

Peixoto de Azevedo-MT, ...................... 2018. 

  

Município de Peixoto de Azevedo-MT 

Rep. Legal: Maurício Ferreira de Souza 

Rep. Legal:.......................... 

=CESSIONÁRIO= 

=CEDENTE= 

 



 

  

Testemunhas: 
1ª - 2ª -  

CPF n.º CPF n.º 

RG n.º RG n.º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 7 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 



 

  

ANEXO 8 

 

CERTIDÃO DO RESGITRO 

 


