
 

  

 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

OBJETO 

ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, 

DENOMINADOS LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANTA CARMEM - LIC 

ABERTURA DA 

SESSÃO OFICIAL DO 

CERTAME 

Dia 23 de agosto de 2021 às 08:00h (Horário de Brasília/DF) 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.  

LOCAL PARA 

REALIZAÇÃO DO 

CERTAME 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, localizada na Av. Santos 

Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78545-000 

O edital poderá ser retirado no site, www.santacarmem.mt.gov.br bem como estará disponível 

no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato 

Grosso, localizada na Av. Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78.545-

000, desde a data da publicação, nos seguintes horários: das 08h00min às 14h00min (horário 

de Brasília/DF). Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 

assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas nas 

páginas acima citadas, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-las para a 

obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.465.283/0001-57, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 

491, Centro, Santa Carmem – MT, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, por 

meio da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n° 35/2021, de 5 de 

janeiro de 2021, leva ao conhecimento público que fará realizar licitação, sob a modalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para alienação dos imóveis de sua propriedade, pela melhor 

oferta, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, na forma da Lei nº 

8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883, de 08/06/1994, nº 

9.032, de 28/04/1995 e nº 9.648, de 27/05/1998, bem como pela Lei Municipal nº 0699/2017 e 

as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE 

DA PREFEITURA, DENOMINADOS LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANTA CARMEM - LIC, relacionado e descrito no Anexo 

I – Termo de Referência do presente Edital. 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

2.1. A habilitação dar-se-á pela 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, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência. 

2.1.1. A caução prevista no subitem anterior deverá ser efetuada pelo licitante até o dia 

19 de agosto de 2021. 

2.1.2. O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) de que trata o subitem anterior 

será fornecido aos interessados pelo Departamento de Arrecadação da PREFEITURA, 

localizado na Avenida Santos Dumont, 491, Centro, Santa Carmem – MT. 

2.2. A liberação da caução aos licitantes vencidos ou desclassificados será efetivada, após a 

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

qualquer comunicação por parte da PREFEITURA. 



 

  

 
 
 

2.3. Havendo recurso, a liberação da caução ao proponente será efetivada após o julgamento 

e homologação do resultado do certame. 

2.4. Para obter a liberação do valor caucionado, os licitantes vencidos ou desclassificados 

devem comparecer à tesouraria da PREFEITURA, munidos de uma via do recibo de caução. 

2.5. A caução do licitante vencedor, somente será liberada na apresentação da escritura 

pública registrada no competente Registro de Imóveis. 

2.6. A requerimento do licitante vencedor poderá ser liberado até 50% (cinquenta por cento) 

do valor da caução para custear despesas concernentes ao registro da escritura pública. 

 

3. DO PREÇO MÍNIMO E DAS FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1. O preço mínimo da venda corresponde ao valor de venda constante no Anexo I, deste 

Edital, admitindo-se somente proposta para pagamento em Reais (R$). 

3.2. Sobre os valores de avaliação serão concedidos descontos de 70% (setenta por cento) 

como forma de incentivo a aquisição para geração de emprego e renda, podendo ser divididos 

em até 20 (vinte) parcelas com desconto de mais 10% (dez) por cento para pagamento a vista. 

3.3. Após a licitação, será emitida guia de recolhimento para pagamento à vista ou como 

entrada para as opções de pagamento a prazo. 

3.4. Para as opções de pagamento a prazo do valor da arrematação ficam estabelecidos os 

seguintes critérios: 

3.4.1. Para aquisição do lote, o valor será de 10% (dez por cento) de entrada e o saldo 

em até 20 (vinte) parcelas mensais a cada trinta dias; 

3.4.2. Para pagamento a vista, haverá um abatimento de 10% (dez por cento) sobre o 

valor vencedor, que deverá ocorrer em até 03 (três) dias após a homologação da 

licitação; 

3.4.3. Para as opções de forma parcelada de pagamento, o atraso de 03 (três) ou mais 

parcelas implica na rescisão automática do termo. 

 

4. DAS PROPOSTAS 

4.1. O licitante deve apresentar sua proposta preenchida e assinada, em modelo fornecido 

pela PREFEITURA conforme Anexo II – Modelo de Proposta de compra de imóvel deste 

Edital. 

4.2. A proposta deve ser entregue juntamente com uma via do DAM de caução, com a devida 

autenticação mecânica, em envelope lacrado, contendo externamente: 

 

 



 

  

 
 
 

Concorrência Pública nº 03/2021 

OBJETO: ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, 

DENOMINADOS LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SANTA CARMEM - LIC 

Envelope Proposta de Preço 

Licitante____________________ 

CPF/CNPJ__________________ 

 

4.3. Cada proposta deve conter: 

4.3.1. Nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone e e-mail do licitante; 

4.3.1.1. E-mail para notificação válido em nome do licitante – As partes elegem 

os e-mails para receberem notificação e interpelação, não sendo necessário 

qualquer outra modalidade de notificação via correios ou extrajudicial. 

4.3.2. Descrição do imóvel conforme memorial descritivo, Anexo I – Termo de Referência 

deste Edital; 

4.3.3. Preço total ofertado, expresso em algarismo e por extenso, em moeda corrente do 

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

interpretações; 

4.3.4. Declaração expressa de que tem conhecimento do estado físico e de ocupação do 

imóvel, correndo por sua conta e risco as despesas e iniciativa para a desocupação, 

assim como as providências visando à alteração do seu estado de conservação; 

4.3.5. Declaração expressa de que o licitante se submete a todas as condições deste 

Edital de Concorrência Pública; 

4.3.6. Local, data e assinatura do licitante ou do seu procurador. 

4.4. No caso de proposta assinada por procurador, a procuração com firma do outorgante 

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

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

 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. Os envelopes, contendo as propostas, e a caução serão recebidos pela PREFEITURA, 

mediante protocolo, até às 07h45min do dia 23 de agosto de 2021. 

5.2. As propostas serão abertas e lidas pelos membros da Comissão, no dia 23 de agosto de 

2021 às 08h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, 

localizada a Av. Santos Dumont, nº 491, Centro, com a participação dos licitantes ou seus 

procuradores que comparecerem ao ato. 



 

  

 
 
 

5.3. Após a abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão, não serão permitidos 

quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos concernentes às propostas apresentadas. 

 

6. DA ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. A Comissão lavrará a ata da sessão pública, onde serão analisadas, julgadas e 

classificadas as propostas, bem como divulgará o Mapa de Classificação. 

6.1.1. A homologação da licitação ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação 

do Mapa de Classificação, transcorridos os prazos de recursos sem que haja 

interposição. 

6.2. No julgamento das propostas, a PREFEITURA levará em conta a melhor oferta. 

6.2.1. Havendo empate, a proposta vencedora será definida, obrigatoriamente, pelo 

licitante ofertar maior número de empregos, conforme anexo II. Subsistindo o empate, 

será definido por sorteio entre os licitantes no ato do certame. 

6.2.1.1. A ausência de um ou mais licitantes não implicará em adiamento ou 

cancelamento do sorteio. 

6.2.1.2. A ausência do licitante ao sorteio implicará na aceitação do seu resultado. 

6.3. Na hipótese de mais de uma proposta para o mesmo item, apresentada pelo mesmo 

licitante e/ou seu cônjuge, será considerada apenas a de maior valor, desprezando-se as 

demais. 

 

7. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

7.1.1. Não estiverem corretamente preenchidas, conforme estipulado no Edital; 

7.1.2. Não atenderem às exigências deste Edital; 

7.1.3. Forem apresentadas fora do prazo estipulado neste Edital; 

7.1.4. Condicionarem suas ofertas a quaisquer outras condições não previstas neste 

Edital, ou a outras propostas ou fatores também não previstos; 

7.1.5. Apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante no 

Anexo I – Termo de Referência deste Edital; 

7.1.6. Referirem-se simplesmente a acréscimos sobre a maior oferta apresentada; 

7.1.7. Contenham divergência de números, dados ou valores, bem como rasuras, 

emendas, ressalvas ou entrelinhas em suas partes essenciais, que possam acarretar 

dúbias interpretações; 

7.1.8. Forem apresentadas sem assinatura; 



 

  

 
 
 

7.1.9. Não estiverem acompanhadas de procuração e, do documento que comprove que 

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

conforme estipulado neste Edital; 

7.1.10. Tenham sido preenchidas a lápis ou de forma ilegível; 

7.1.11. Forem apresentadas desacompanhadas do documento comprobatório do depósito 

em caução; 

7.1.12. O valor caucionado seja inferior ao estabelecido no Anexo I – Termo de 

Referência deste Edital, para o imóvel pretendido. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DO MAPA DE CLASSIFICAÇÃO E DOS RECURSOS 

8.1. O resultado da concorrência é apurado pela Comissão no Mapa de Classificação dos 

Licitantes. 

8.2. O resultado da concorrência pública será divulgado por meio de afixação do Mapa de 

Classificação dos Licitantes, nos mesmos locais onde se procedeu a divulgação deste Edital. 

8.3. Qualquer recurso sobre os atos e decisões relativos à concorrência deverá ser 

apresentado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no Departamento de Licitação, com 

sede a Avenida Santos Dumont, 491, Centro, Santa Carmem - MT, contados da data de 

divulgação da classificação. 

8.4. Interposto o recurso, será comunicado oficialmente ao vencedor do item recorrido, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação, 

apresente contrarrazões ao recurso, caso lhe convenha. 

8.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão a ser proferida 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da decorrência do prazo para 

interposição das contrarrazões. 

8.6. Os recursos intempestivos não serão conhecidos. 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA CONVOCAÇÃO 

DOS LICITANTES 

9.1. Após o prazo recursal o resultado final da licitação será submetido à consideração da 

Autoridade Competente, para fins de homologação, e será divulgado nos mesmos locais onde 

se procedeu a divulgação do Edital. 

9.2. O licitante vencedor deverá comparecer à PREFEITURA no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas contadas da divulgação do resultado final, independentemente de 

convocação, para ciência do resultado, sob pena de ser considerado desistente. 



 

  

 
 
 

9.3. A PREFEITURA mantém compromisso de venda do imóvel somente com o licitante 

vencedor. 

9.3.1. Havendo desistência ou indeferimento do primeiro classificado, a PREFEITURA 

se reserva o direito de vender o imóvel por meio de licitação pública, em data futura ou 

convocar o próximo classificado. 

9.3.1.1. Neste caso o próximo licitante terá o mesmo prazo, contado a partir da 

caracterização da desistência do classificado anteriormente, para contratar nas 

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

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. 

 



 

  

 
 
 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O licitante vencedor terá o prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data da 

divulgação do resultado final (Homologação), para efetuar o pagamento do valor à vista ou 

entrada para pagamento parcelado. 

10.1.1. O pagamento a que se refere o subitem anterior deverá ser efetuado pelo licitante 

por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM). Realizada a operação o 

licitante deverá procurar a tesouraria da PREFEITURA para a obtenção e autenticação 

do DAM, que constituirá no documento que comprova o pagamento do objeto da 

alienação. 

10.2. Os demais classificados terão o mesmo prazo, contados a partir da convocação para 

proceder de igual forma ao 1º (primeiro) classificado. 

10.3. A não concretização da venda no prazo estabelecido, quando o atraso for ocasionado 

pelo licitante, ensejará o cancelamento da venda. 

10.4. Serão da responsabilidade do adquirente: 

10.4.1. Todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 

10.4.2. O recolhimento do laudêmio incidente sobre a venda, quando houver; 

10.4.3. Iniciativa necessária à lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, 

declarações e documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas expensas, 

de taxas, impostos, emolumentos, registros, e demais encargos que se fizerem 

necessários; 

10.4.4. Custas processuais e taxas judiciárias, quando for o caso; 

10.4.5. O pagamento das tarifas bancárias na contratação. 

 

11. DA DESISTÊNCIA E RESCISÃO 

11.1. O licitante vencedor interessado em desistir da compra do imóvel deverá preencher o 

Termo de Desistência, que constitui o Anexo III – Termo de Desistência deste Edital, estando 

sujeito à multa prevista no item 12. 

11.2. A não apresentação, pelo adquirente, da documentação necessária à contratação, no 

prazo previsto no item 10.1, será considerada desistência da operação. 

11.3. Conforme o Lei nº 0699/2017, artigo 4º no parágrafo 2º - “O não cumprimento no prazo 

disposto implicará na devolução do imóvel adquirido ao poder público municipal, sem a 

devolução ou indenização de qualquer modalidade.” 

 



 

  

 
 
 

12. DA MULTA 

12.1. O licitante vencedor perde em favor da PREFEITURA o valor depositado em caução, a 

título de multa, nos casos de: 

12.1.1. Desistência; 

12.1.2. Não cumprimento do prazo para comparecimento; 

12.1.3. Não cumprimento do prazo para pagamento do valor total à vista, ou entrada para 

pagamento parcelado; 

12.1.4. Não formalização da venda, no prazo estabelecido, por motivos ocasionados pelo 

licitante, inclusive restrições cadastrais. 

12.1.5. Descumprimento de quaisquer outras condições estabelecidas no presente Edital; 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Não poderão participar da presente licitação o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os 

Vereadores, os Secretários Municipais e seus respectivos(as) cônjuges ou companheiros(as). 

13.2. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões/descrição do imóvel pode ser 

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

nas condições de pagamento, ficando a sua regularização a cargo do adquirente. 

13.3. O imóvel será vendido no estado de ocupação e conservação em que se encontra, 

ficando a cargo e ônus do adquirente a sua desocupação, averbação de áreas e/ou 

regularização documental quando for o caso, não cabendo, a qualquer tempo, quaisquer 

reclamações. 

13.3.1.  Na arrematação para empreendimentos de médio ou alto grau de impacto 

ambiental, somente serão homologados após a apresentação e aprovação do estudo de 

impacto de vizinhança.  

13.4. O adquirente declara-se ciente e plenamente informado de que sobre o imóvel, podem 

pender débitos de natureza fiscal (IPTU). Tais débitos gerados até a data da venda são de 

responsabilidade e serão arcados pela PREFEITURA. 

13.5. O adquirente ciente de que a situação descrita dos débitos pendentes poderá trazer 

consequências diversas, tais como possíveis execuções fiscais. 

13.6. Não reconhecerá a PREFEITURA quaisquer reclamações de terceiros com quem venha 

o licitante a transacionar o imóvel objeto da licitação. 

13.7. A licitação não importa necessariamente em proposta de contrato por parte da 

PREFEITURA, podendo esta revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela 

houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante 

provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas. 



 

  

 
 
 

13.8. A participação na presente concorrência implica na concordância e aceitação de todos os 

termos e condições deste “Edital de Concorrência Pública”, bem como de todos os termos e 

condições constantes na Lei Municipal nº 0699/2017. 

13.9. Não acudindo interessados no imóvel objeto desta licitação, a PREFEITURA poderá levá-

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

apresentar proposta de valor igual ou superior ao preço mínimo estabelecido, mantida todas as 

condições preestabelecidas neste Edital. 

13.10. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas 

através dos telefones (66) 3562-1115/1183/1501/1509 ou no site da PREFEITURA: 

https://www.santacarmem.mt.gov.br/ 

13.11. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos deverão ser solicitados 

via e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br, ou por correspondência dirigida ao Presidente da 

Comissão de Licitação, localizado na Avenida Santos Dumont, 491, Centro, Santa Carmem - 

MT, no horário das 07h às 13h, de 2ª a 6ª feira, até 2 (dois) dias antes do prazo previsto no 

subitem 5.2 deste Edital. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos adquirentes 

do Edital e seus Anexos e disponibilizados no site https://www.santacarmem.mt.gov.br/, até o 

dia anterior a abertura do certame. 

13.12. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão resolvidos pela Presidente da 

COMISSÃO. 

13.13. Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste Edital, fica 

eleito o foro da Comarca de Sinop/MT, com exclusão de qualquer outro. 

13.14. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I Termo de Referência 

Anexo II Proposta 

Anexo III Termo de Desistência 

Anexo IV Termo de compromisso  

Anexo V Minuta da Ata do Certame 

Anexo VI Lei N° 0699/2017 

Anexo VII Termo de cessão de área de terra no loteamento industrial 

 

Santa Carmem, 21 de julho de 2021. 

 

 

MAITÊ SEHNEM 

Presidente da C.P.L – Portaria nº 35/2021 

https://www.santacarmem.mt.gov.br/
mailto:licitacao@santacarmem.mt.gov.br
https://www.santacarmem.mt.gov.br/


 

  

 
 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação 

vigente concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, 

normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo Licitatório. 

 

1. OBJETO 

Alienação dos Imóveis de propriedade da PREFEITURA, denominados Loteamento Industrial, 

Comercial e de Prestadores de Serviços de Santa Carmem. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 

 

ITEM 
CÓDIGO 

SISTEMA 
DESCRIÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO DE 

VENDA (R$) 

CAUÇÃO (R$) 

01 TCE: 00014748 

 

104.006.001 

Data nº S-3-A-07 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-8 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-6 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

02 TCE: 00014749 

 

104.006.002 

Data nº S-3-A-08 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-9 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-7 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

 



 

  

 
 
 

03 TCE: 00014750 

 

104.006.003 

Data nº S-3-A-09 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-10 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-8 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

04 TCE: 00014751 

 

104.006.004 

Data nº S-3-A-10 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-11 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-9 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

05 TCE: 00014752 

 

104.006.005 

Data nº S-3-A-11 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-12 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-10 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

06 TCE: 00014753 

 

104.006.006 

Data nº S-3-A-12 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-13 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-11 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

07 TCE: 00014754 

 

104.006.007 

Data nº S-3-A-13 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-14 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-12 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 



 

  

 
 
 

08 TCE: 00014756 

 

104.006.008 

Data nº S-3-A-15 com área de 1.815,40 m² com os 

seguintes limites e confrontações: NORTE: confrontando-

se com a Data S-3-A-16 com 90,77 metros; LESTE: 

confrontando-se com a Data S-3 com 20,00 metros; SUL: 

confrontando-se com a Data S-3-A-14 com 90,77 metros; 

OESTE: confrontando-se com a Rua Tuiutí com 20,00 

metros. 

R$ 97.600,00 

(noventa e 

sete mil e 

seiscentos 

reais) 

R$ 4.880,00 

(quatro mil, 

oitocentos e 

oitenta reais) 

 

3. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

O Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços de Santa Carmem fica 

denominado LIC” e tem por objetivo fomentar o desenvolvimento industrial, comercial e de 

prestadores de serviços do município e a consequente geração de renda.  

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A vencedora (Pessoa Jurídica) terá obrigação de se instalar no (s) lote (s) gerando 

emprego e renda para o Município de Santa Carmem – MT; 

4.2. Os lotes poderão ser escolhidos pelos interessados segundo a Planta Geral do LIC; 

4.3. Será admitida aquisição de no máximo 10 (dez) lotes, respeitando-se um limite de 10.000 

m² (dez mil metros quadrados); 

4.4. Caso o empreendedor manifestar interesse em mais de 01 (um) terreno, deverá 

encaminhar requerimento devidamente embasado à Secretaria Municipal de Administração, 

demonstrando o projeto do empreendimento que visa instalar no local; 

4.5. Os empreendimentos deverão ser edificados e iniciar suas atividades conforme 

determinam os Arts. 4º e 5º da Lei Municipal nº 0699/2017; 

4.6. Na elaboração dos projetos deverão ser observados os critérios definidos no Art. 7º da 

Lei Municipal nº 0699/2017. 

 

5. DO PAGAMENTO 

5.1. O licitante vencedor terá o prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data da 

divulgação do resultado final (Homologação), para efetuar o pagamento do valor à vista ou 

entrada para pagamento parcelado. 

5.2. O pagamento a que se refere o subitem anterior deverá ser efetuado pelo licitante por 

meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM). Realizada a operação o licitante deverá 

procurar a tesouraria da PREFEITURA para a obtenção e autenticação do DAM, que constituirá 

no documento que comprova o pagamento do objeto da alienação. 



 

  

 
 
 

5.3. Os demais classificados terão o mesmo prazo, contados a partir da convocação para 

proceder de igual forma ao 1º (primeiro) classificado. 

5.4. A não concretização da venda no prazo estabelecido, quando o atraso for ocasionado 

pelo licitante, ensejará o cancelamento da venda. 

5.5. Serão da responsabilidade do adquirente: 

 Todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 

 O recolhimento do laudêmio incidente sobre a venda, quando houver; 

 Iniciativa necessária à lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, declarações 

e documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas expensas, de taxas, 

impostos, emolumentos, registros, e demais encargos que se fizerem necessários; 

 Custas processuais e taxas judiciárias, quando for o caso; 

 O pagamento das tarifas bancárias na contratação. 

 

6. CÓDIGO DA RECEITA 

Código para recebimento da receita: 2.2.20.00.11.02  

 

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, que serei responsável pelas informações prestadas confirmando a veracidade das 

informações. 

 

 

 

_____________________________ 

Aline Alexandre Frantz 

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

ANEXO II 

PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome do proponente 

 

CPF/CNPJ 

Endereço 

 

Bairro 

Cidade UF 

 

CEP Complemento 

Tel. Residencial 

 

Tel. Comercial Celular E-mail 

 

2 - IMÓVEL PRETENDIDO 

Item nº 

 

 

 

 

 

Descrição do Imóvel, tipo de empreendimento e quantidade de empregos a ser 

gerados. 

 

 

 

 

 

3 - VALOR DA PROPOSTA 

Valor em R$ (em Algarismo e Por extenso) 

 

 

 

 

4 - DECLARAÇÃO 

Declaro conhecer as condições as quais devo satisfazer para compra 

__________________ (à vista ou a prazo), e que me submeto a todas as condições 

constantes do “Edital de Concorrência Pública”. Declaro, ainda que aceito o imóvel no 



 

  

 
 
 

estado de ocupação e de conservação em que se encontra, arcando, se for o caso, com os 

encargos necessários para a desocupação. Declaro, ainda, que aceito reverter, em favor da 

PREFEITURA, o valor referente à Caução em caso de desistência, não cumprimento dos 

prazos ou quaisquer outras condições estabelecidas no Edital. Declaro, ainda, não ser 

empregado (a) ou dirigente da PREFEITURA, bem como seu cônjuge e/ou companheiro 

(a). 

 

________________________________, ______ de ______________ de ________ 

Local/data 

 

__________________________________ 

Assinatura do proponente 

 

5 – Espaço Reservado à Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

ANEXO III 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

 

Eu, ______________, tendo participado da Concorrência Pública nº ______/2021, para 

aquisição do imóvel situado à _____________, venho tornar pública minha desistência da 

referida aquisição. 

 

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

licitação supramencionada ou com relação ao imóvel objeto do presente termo. 

 

Declaro estar ciente de que a presente desistência importa no pagamento da multa prevista no 

Edital de Concorrência Pública. 

 

 

 

________________________________, ______ de ______________ de ________ 

Local/data 

 

 

 

________________________________        _______________________________ 

Assinatura do proponente Assinatura, sob carimbo, do representante da 

PREFEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

 

 

Eu, _____________________ participante da Concorrência Pública Nº  _______, 

portador do CPF nº _______________e da carteira de identidade número 

(RG)_______________, residente e domiciliado à ________________________________, 

submeto-me a todas as condições as quais devo satisfazer para compra _____ (nº da 

data)_____ no valor de R$ _____ (______), e que me submeto a todas as condições 

constantes do “Edital de Concorrência Pública”.  

Declaro, ainda que aceito o imóvel no estado de ocupação e de conservação 

em que se encontra, arcando, se for o caso, com os encargos necessários para a 

desocupação.  

Declaro, ainda, que aceito reverter, em favor da PREFEITURA, o valor referente 

à Caução em caso de desistência, não cumprimento dos prazos ou quaisquer  outras 

condições estabelecidas no Edital. Declaro, ainda, não ser empregado (a) ou dirigente 

da PREFEITURA, bem como seu cônjuge e/ou companheiro (a). 

 

Santa Carmem, _____ de __________  de 2021. 

 

 

NOME DO COMPRADOR 

Comprador 

 

MAITÊ SEHNEM 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

ANEXO V 

MINUTA DA ATA DO CERTAME 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

ATA Nº ____/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE 

PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021, CUJO 

OBJETO É ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS CONFORME RELACIONADOS E DESCRITOS NO 

ANEXO I DO CONVOCATÓRIO. 

 

Aos _____ dias do mês de _______ de dois mil e vinte e um (__/__/2021) na sede da 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, sito a Avenida Santos Dumont, às oito horas reuniram-

se os membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela portaria nº 35/2021 

composta pelas Senhoras Maitê Sehnem, Maicon Odair da Silva e Ieda Deise Feyh Bettoni, 

para sob presidência da primeira, apreciar, analisar e julgar o certame licitatório 

supramencionado. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

Na ______ houve-se ______ proposta sendo da empresa ganhadora _______ com 

proposta de R$ ______ (________). 

Após a diligência as empresas estando habilitadas. A comissão divulgara o resultado a 

classificação das propostas. Começará a fluir o prazo para interposição de recursos de 5 

(cinco) dias úteis, conforme o disposto no Art. 109 da Lei nº 8.666/93.  

Nada mais a tratar eu, Maicon Odair da Silva, secretário, lavrei a presente ata, que após 

lida será assinada por mim e pelas demais presentes. 

 

Maitê Sehnem 

Presidente 

Maicon Odair da Silva 

Secretário 

Ieda Deise Feyh Bettoni 

Membro 

 



 

  

 
 
 

ANEXO VI 

LEI Nº 0699/2017 

 

LEI N° 0699/2017 

DATA: 04 DE DEZEMBRO DE 2017        

SÚMULA: Cria o Loteamento Industrial, Comercial e de 

Prestadores de Serviços – LIC regulamenta e autoriza a venda 

com encargos de lotes para fins de instalação de unidades 

industriais, comerciais e de prestadores de serviços, e dá outras 

providências. 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei; 

 

 

“Art. 1°. Fica criado Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores 

de Serviços de Santa Carmem – LIC, localizado nas áreas denominadas Quadra N° S3-A, 

situado: NORTE com Avenida Independência; LESTE – Com a quadra S3; SUL – Com a 

Avenida Borba Gato; OESTE – Com a Rua Tuiuti, no Bairro Centro de Santa Carmem/MT, com 

área total de 35.000 m² (trinta e cinco mil metros quadrados), conforme matrícula n° 30.346 do 

Cartório de Registros de Imóveis de Sinop, Estado de Mato Grosso, divididos em 20 (vinte) 

lotes, de acordo com mapa descritivo constante da presente, e que serão alienados por 

licitação com encargos aos interessados que preencherem os requisitos exigidos por esta Lei.” 

                                            

Art. 2°. O Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de 

Serviços de Santa Carmem fica denominado LIC” e tem por objetivo fomentar o 

desenvolvimento industrial, comercial e de prestadores de serviços do município e a 

consequente geração de renda.  

 

Art. 3°. A alienação com encargos das áreas do LIC deverá ser 

efetuada conforme segue:  

I – Os encargos de que trata o caput serão efetuados pela obrigação de 



 

  

 
 
 

se instalar ali apenas Pessoas Jurídicas gerando emprego e renda para o Município. 

II – Os valores dos lotes serão fixados por avaliação prévia, 

estabelecida por Comissão Especial para avaliação imobiliária, nomeada por ato do Poder 

Executivo; 

III – os lotes poderão ser escolhidos pelos interessados segundo a 

Planta Geral do LIC; 

IV – Será admitida aquisição de no máximo 10 (dez) lotes, respeitando-

se um limite de 10.000 m² (dez mil metros quadrados);  

V – Caso o empreendedor manifestar interesse em mais de 01 (um) 

terreno, deverá encaminhar requerimento devidamente embasado à Secretaria Municipal de 

Administração, demonstrando o projeto do empreendimento que visa instalar no local; 

VI – Sobre os valores de avaliação serão concedidos descontos de 70% 

(setenta por cento) como forma de incentivo a aquisição para geração de emprego e renda, 

podendo ser divididos em até 20 (vinte) parcelas com desconto de mais 10% (dez) por cento 

para pagamento a vista;  

V - Os interessados deverão participar de licitação a ser promovida pelo 

município, na qual já ficam autorizadas por esta lei suas alienações para o fim de implantação 

do LIC. 

             

Art. 4°. Os empreendimentos deverão ser edificados e iniciar suas 

atividades com as seguintes condições: 

 

1°. A implantação do empreendimento deverá ter início em até 180 

(cento e oitenta dias) a partir da assinatura do contrato de aquisição e finalizado em até 24 

(vinte e quatro) meses, já, incluindo, quando necessário, a aprovação dos órgãos competentes 

como CREA, Corpo de Bombeiros, IBAMA, SEMA, Prefeitura, conforme a especificação que o 

empreendimento exigir. 

 

2°. O não cumprimento no prazo disposto implicará na devolução do 

imóvel adquirido ao poder público municipal, sem a devolução ou indenização de qualquer 

modalidade. 

 

3° Em caso de devolução ao poder público municipal, o imóvel poderá 

ser alienado novamente via licitação. 



 

  

 
 
 

 

“Art. 5°. Os vencedores da licitação, dentro do prazo acima descrito, 

serão responsáveis; 

I – Gerar no mínimo 04 (quatro) empregos diretos; 

II – Se já seja empresa instalada no município deverão comprovar a 

ampliação de seus quadros de funcionários na fração mínima de 30% (trinta por cento); 

III – Construir em alvenaria ou estrutura metálica uma área mínima de 

10% (dez por cento) da dimensão de seu lote adquirido; 

IV – Fazer o calçamento do passeio público em até 60 (sessenta) dias 

após a finalização do asfaltamento do empreendimento entregue pelo poder público; 

V – Promover a cobertura do piso de seu pátio podendo utilizar qualquer 

material que seja compatível à redução de poeira e proliferação de terra nas vias públicas; 

VI – Buscar junto à concessionária de energia elétrica a carga de 

fornecimento necessária para o desenvolvimento de seu empreendimento; 

 

Art. 6º - O Município entregará junto ao LIC o asfaltamento, iluminação 

e rede elétrica trifásica na rua; 

 

Art. 7º. Na elaboração dos projetos deverão ser observados os 

seguintes critérios: 

I – Atendimento das normas da ABNT e os regulamentos do Código de 

Obras do Município, além do cumprimento das legislações complementares compatíveis ao 

projeto que se queira implantar; 

II – Na implantação do empreendimento, independente do nível de 

poluição, o interessado deverá apresentar projeto de destinação final de resíduos sólidos, 

aprovados pela SEMA-MT e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

III – somente serão admitidos projetos que contemplem edificações em 

alvenaria, estrutura metálica ou pré-moldada em concreto; 

IV – As edificações em madeira serão toleradas apenas como suporte 

da obra, tais como alojamento, almoxarifado e depósitos que serão automaticamente retiradas 

após sua conclusão; 

V – os projetos deverão contemplar recuo de 5,5 (cinco vírgula cinco) 

metros de frente; 02 (dois) metros de lateral e 3,5 (três vírgula cinco) metros de fundo; 

VI – Não será permitido qualquer tipo de construção nas divisas dos 



 

  

 
 
 

lotes; 

VII – as edificações poderão ser de 02 (dois) pavimentos, considerando-

se altura máxima de 6,5 metros (seis vírgula cinco) para cada pavimento e deverá ocupar no 

mínimo 10% (dez por cento) da área do lote e, no máximo, 70% (setenta por cento); 

 

Art.7°. Após a licitação, será emitida guia de recolhimento para 

pagamento à vista ou como entrada para as opções de pagamento elencadas na presente Lei. 

 

Art. 8° Para as opções de pagamento a prazo do valor da arrematação 

ficam estabelecidos os seguintes critérios: 

 

a) Para aquisição do lote, o valor será de 10% (dez por cento) de 

entrada e o saldo em até 20 (vinte) parcelas mensais a cada trinta 

dias; 

b) Para pagamento a vista, haverá um abatimento de 10% (dez por 

cento) sobre o valor vencedor, que deverá ocorrer em até 03 (três) 

dias após a homologação da licitação; 

 

1° Para as opções de forma parcelada de pagamento, o atraso de 03 

(três) ou mais parcelas implica na rescisão automática do termo. 

 

2°. Uma vez notificado e não havendo o pagamento dos débitos em 

atraso no prazo de 10 (dez) dias, o beneficiário terá 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel, 

sem ônus ao erário. 

 

3°. Na hipótese de retomada da área cedida com benfeitorias no 

imóvel, o ressarcimento ficará á cargo do novo cessionário, após avaliação do imóvel em 

competente procedimento administrativo realizado pela Secretaria Municipal de Administração, 

na qual será novamente licitado e repassado os valores referentes ao ressarcimento na mesma 

forma de pagamento em que for arrematado; 

 

Art.9°. Após comprovação do pagamento, a vista ou parcelado, será 

formalizado “Termo de Cessão”, conforme Anexo, com a definição dos prazos de início e 

término das obras e instalações, seguindo o cronograma de execução elaborado pelo 



 

  

 
 
 

arrematante. 

 

Art.10°. Não farão jus aos benefícios da presente Lei o Prefeito 

Municipal, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os Secretários Municipais e seus respectivos (as) 

cônjuges ou companheiros (as). 

 

Art. 11°. Caberá ao beneficiário da presente arrematação com encargos 

as seguintes cláusulas:  

I – Responsabilizar-se e assumir todos os danos causados a terceiros 

ou ao município em decorrência de sua ação ou omissão; 

II – Fazer uso do terreno exclusivamente para os fins previstos nesta 

Lei; 

III – assumir a responsabilidade pelo ônus administrativos e tributários 

na forma da legislação especifica;  

IV – Assumir em forma de encargos financeiros, a realização de obras 

de infraestrutura da área doada com encargos no prazo e forma a serem estabelecidos por 

Decreto. 

 

Art. 12°. Deverá constar na escritura pública de arrematação com 

encargos: 

 

I – Cláusula de reversão do imóvel, objeto da venda com encargos, ao 

patrimônio do município com direito à indenização, seja por benfeitorias feitas no imóvel ou a 

qualquer título nos seguintes casos; 

  Se a empresa encerrar definitivamente as suas atividades; 

a) Se a empresa ceder, locar ou vender o imóvel objeto da 

arrematação com encargos antes de um período de 05 (cinco) anos, 

após a assinatura do Termo Cessão;  

b) Se a empresa mudar ou promover alterações na atividade 

determinada pela presente Lei, salvo se previamente justificado e 

autorizado pela Prefeitura Municipal e em conformidade com a 

legislação ambiental estadual;  

c) Se o arrematante não gerar empregos de forma direta 

 



 

  

 
 
 

II – todos os itens estabelecidos no artigo anterior. 

 

Art.13°. A comprovação de qualquer fraude que tenha por finalidade 

burlar o disposto nesta Lei implicará na perda pura e simples da área com reversão de todas as 

benfeitorias à Prefeitura Municipal, mais multa de 30% (trinta por cento) do valor equivalente do 

imóvel arrematado e o devido encaminhamento do assunto à Procuradoria Jurídica do 

Município para as medidas cabíveis.  

 

Art.14° Havendo paralisação das atividades da empresa, após sua 

instalação, tal fato será comunicado por escrito à Secretaria Municipal de Administração 

podendo o interessado, na mesma ocasião, solicitar prazo para reativação do empreendimento, 

não podendo este exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Parágrafo único. A não reativação do empreendimento no prazo 

requerido e deferido implicará no retorno do imóvel ao Poder Público Municipal, com direito à 

indenização, seja por benfeitorias feitas no imóvel ou qualquer titulo, a cargo do novo 

cessionário, após avaliação do imóvel realizada por procedimento administrativo, nos moldes 

do §3º do Art. 8º desta Lei; 

 

Art. 15°. Demais assuntos não contemplados por esta Lei será 

regulamentado por Decreto do Executivo. 

 

                       Art. 16°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

EM, 04 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 

 



 

  

 
 
 

ANEXO VII 

TERMO DE CESSÃO DE ÁREA DE TERRA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021  

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021 

 

TERMO DE CESSÃO DE ÁREA DE TERRA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL 

E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANTA CARMEM – LIC, EM VENDA COM 

ENCARGOS, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – 

MT E A EMPRESA _________________________________. 

 

Pelo presente Termo de Cessão de Área em venda com encargos no Loteamento Industrial, 

Comercial e de Prestadores de Serviços de Santa Carmem – LIC, a Prefeitura Municipal de 

Santa Carmem, representada neste ato pelo o Prefeito Municipal, Senhor 

_________________________, CPF _________________________e  

RG ________________, doravante denominada simples CEDENTE, resolve Ceder, como 

Cedido tem, à Empresa ____________________________________________ CNPJ n° 

_________ doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, neste ato representado pelo 

seu ______________________, o (a) Sr. (a) ______________________ CPF n° 

_______________________ uma área de terras conforme as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE 

1.1. Tem este Termo de Cessão de área em venda com encargos, tem a finalidade 

especifica de fornecer documento hábil comprovando a regularidade da Empresa durante a 

fase de habilitação do seu empreendimento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA 

ÁREA SECCIONADA 

2.1. Objetivo do presente Termo é a cessão de uma área de terras, em venda com encargos, 

medindo _______________m², localizada na Quadra ____ Lote_____, conforme Memorial 

Descritivo, parte integrante e inseparável do presente Termo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 



 

  

 
 
 

3.1. Obriga-se a Cessionária à implantação nos prazos autorizados pela Cedente do 

empreendimento proposto em seu processo, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021 - 

Processo Administrativo Licitatório Nº 160/2021, arquivado na Prefeitura Municipal e de 

acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Cedente.  

 

1°. Para a implantação do empreendimento referido na Cláusula Terceira é dado o prazo de 

_____ dias a contar desta data, e, o não cumprimento do acima estabelecido desobriga da 

cessão, revertendo automaticamente a posse da área à CEDENTE, sem qualquer indenização 

á CESSIONÁRIA, conforme legislação. 

2°. A presente cessão não implica a emissão da CESSIONÁRIA, na posse definitiva da área 

referida neste Termo. 

3°. Obriga-se a CESSIONÀRIA a prestar todas as informações que lhe forem solicitadas pela 

Prefeitura Municipal, permitindo o livre acesso às suas instalações durante a fase de 

implantação.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 

4.1. A CEDENTE se compromete a fornecer à CESSIONÀRIA Escritura Definitiva da área em 

questão, somente após ser constatada a implantação total do projeto e pagamento total dos 

encargos de venda nesta Prefeitura Municipal, conforme especificada em Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1. É vedada à CESSIONÀRIA a transferência do todo ou de parte do empreendimento 

localizada na área ora cedida, em qualquer fase, sem expressa anuência da CEDENTE, 

através de seu titular, conforme especificado em Lei. 

5.2. A CESSIONÁRIA declara conhecer o presente Termo de Cessão em todas as cláusulas e, 

dando – o por bom, firme e valioso. 

 

                        Firma o presente, a Prefeitura Municipal e a CESSIONÁRIA na presença de 02 

(duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza os devidos efeitos 

legais. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, ____ de ________ de 2021. 

   

 



 

  

 
 
 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 

Cedente 

 

 

EMPRESA 

Cessionária 

 

 

ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS 

Procurador Jurídico 

 

Testemunhas: 

a)                                                               b)  

     CPF:                                                  CPF:  

 

 

 

 

 

 


