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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 216/2022 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 

URBANOS E LOTES RURAIS, EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE 

SANTA CARMEM, CONFORME LEI MUNICIPAL 0758/2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

PARA 

CREDENCIAMENTO 

DOS LICITANTES 

Data: Dia 16 de maio de 2022. 

Horário: das 09:00h às 09:30h (Horário de Brasília/DF) 

ABERTURA DA 

SESSÃO OFICIAL DO 

CERTAME 

Dia 16 de maio de 2022 às 09:30h (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 

PREGÃO 

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 nos sites, www.santacarmem.mt.gov.br e 

www.portaldecompraspublicos.com.br, opção “Licitações”, 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: 78545-000, 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/
http://www.portaldecompraspublicos.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2022 

 

1. PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, por meio de seu 

Pregoeiro, nomeado pela Portaria Nº 110/2022, de 05 de abril de 2022, com endereço 

à Avenida Santos Dumont nº 491, Centro Santa Carmem - MT, CEP 78.545-000, 

CNPJ/MF 37.465.283/0001-57, isento de inscrição estadual, torna público a abertura do 

Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES URBANOS E LOTES RURAIS, 

EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME LEI MUNICIPAL 

0758/2019, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. 

1.1. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 

3.555/2000 e o Decreto Municipal nº 039/2009 e, subsidiariamente, no que couber, as 

disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2. O horário de credenciamento dar-se-á das 09:00h às 09:30h (Horário de 

Brasília/DF) do dia 16 de maio de 2022. 

1.3. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no 

presente edital. 

1.4. Toda legislação mencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão de 

Licitações para consulta de quaisquer interessados. 

1.5. Local do Pregão: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal – Av. Santos Dumont 

491, Centro – Santa Carmem - MT. 

 

2. ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.1. Secretaria Municipal de Agricultura meio ambiente, indústria e Comércio. 

 

3. OBJETO 

3.1. Constitui objeto do presente edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 

URBANOS E LOTES RURAIS, EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, 

CONFORME LEI MUNICIPAL 0758/2019, conforme especificações constantes no 

Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este edital 

na data, horário e local indicado no Preâmbulo. 

4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 

correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 

de tais atos às condições de habilitação estabelecidas no Título IX deste instrumento 

convocatório. 

4.3. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes 

efetivamente credenciados. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

4.4.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Santa Carmem/MT, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com Prefeitura 

Municipal de Santa Carmem/MT, enquanto perdurarem os motivos da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

4.4.2. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão; 

4.4.3. Com falência ou concordata declarada por sentença judicial, em liquidação 

judicial ou extrajudicial; 

4.4.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura 

Municipal de Santa Carmem/MT, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, 

como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, controlador ou responsável técnico; 

4.4.5. Empresa inadimplente com a Prefeitura Municipal de Santa Carmem /MT 

ou cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra empresa que, 

também, se tornou inadimplente com a Prefeitura Municipal de Santa Carmem 
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/MT; 

4.4.6. Empresa que comprovadamente por sua culpa não tenha cumprido 

integralmente Contrato ou Ata de Registro de Preços com a Prefeitura Municipal 

de Santa Carmem /MT, independentemente do objeto contratado. 

4.4.7. Que constem nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do 

TCU. 

4.4.8. Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei 

Federal 8.666/1993. 

4.4.9. Cooperativas, conforme entendimento do TCE/MT no Processo n° 11.672-

6/2019. 

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4.6. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão 

deverão trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias da mesma. 

Caso estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo pregoeiro, 

mediante comparação com as originais. 

4.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.  

 

5. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO EDITAL 

5.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatório em epígrafe, deverão 

estar atentas às informações que o Pregoeiro poderá colocar no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.com.br / 

ou publicações TCE, Site municipal, em virtude de esclarecimentos, erratas ou outras 

informações relevantes acerca do processo licitatório em curso.  

 

 

6. CREDENCIAMENTO 

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

6.1.1. Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: estatuto social, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 

Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. Se empresa individual: o registro comercial, devidamente registrado. 

Os documentos deverão ser apresentados no original ou com cópia autenticada. 

6.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a 

outorga, com firma reconhecida, ou; 

6.1.3. Documento equivalente (Carta de Credenciamento – Modelo/Anexo IV) 

da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em 

seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, 

lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor 

recursos, com firma reconhecida. 

6.1.4. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal 

nº 10.520, de 17.07.2002, e declara em não possuí em seu quadro de pessoal 

servidores públicos do poder executivo municipal, estadual e Federal. (ANEXO VI 

– Declaração de Atendimento aos Requisitos da Habilitação, e que não 

possui servidores no quadro pessoal da empresa). 

6.1.5. Em se tratando de microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP 

ou sociedade cooperativa, a comprovação desta condição será efetuada mediante 

apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo 

V – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 

123/2006) acompanhada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 

(Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 

6.1.6. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

6.1.7. Apresentar as Informações obtidas no Cadastro Nacional de Empresas 
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Inidôneas e suspensas (CEIS) através do site 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=

asc 

6.1.7.1. Caso não apresentação a comissão consultara a Idoneidade não 

sendo motivo de inabilitação. 

6.2. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO: 

6.2.1. Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, o 

instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa 

(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante. 

6.2.2. Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa jurídica 

(empresa licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o 

cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário. 

6.2.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial que contenha foto. 

6.2.4. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará 

a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro. A falta ou incorreção dos documentos mencionados para o 

credenciamento não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, 

mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances 

verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta 

ou sanada a incorreção. 

6.2.5. A licitante que não apresentar os documentos de credenciamento ficará 

impedida de manifestar-se durante a sessão, mas se a sua proposta escrita estiver 

em conformidade com as condições estabelecidas neste edital, ela será recebida. 

6.2.6. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga 

de credenciamento (estatuto, contrato social, etc.), assim como a declaração de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou quaisquer outros 

documentos referentes à fase de credenciamento que, por equívoco, estejam 

dentro do envelope de “Habilitação”, poderão ser retirados do respectivo envelope, 

pelo próprio representante, que procederá o novo lacre do mesmo. 

6.2.7. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante 

tirar as cópias de documentos necessários, porventura colocados no envelope de 

habilitação. 

6.2.8. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá conferir os documentos 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
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referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão e lançar o respectivo 

carimbo de “confere com o original”. 

6.2.9. Não precisam de termo de credenciamento e/ou de procuração: o sócio-

gerente, o administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes 

apresentar os documentos previstos no item 6.1.1. 

6.2.10. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes de números 01 e 02. 

6.2.11. Serão admitidos envelopes enviados por remessa postal, desde que 

devidamente identificados dentro das normas estipuladas no presente Edital, 

lembrando que a ausência de representante implica a decadência dos direitos às 

etapas de lances, negociação e recursos. 

 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

7.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 

Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 

conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horário determinados no 

preâmbulo deste edital. 

7.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso 

(frente) das folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas. 

7.3. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro e, após o recebimento do 

Credenciamento, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) apresentará(ão):  

a) Os envelopes contendo a(s) Proposta(s) de Preços; 

b) O envelope contendo os Documentos de Habilitação. Enquanto durar a fase 

de credenciamento, junto ao sistema, será permitida a inclusão de novos licitantes. 

A partir do momento que o Pregoeiro declarar encerrada a fase de 

credenciamento, não serão mais admitidos novos licitantes. 
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ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

LICITANTE:_______________________________________. 

CNPJ/MF: ________________________________________. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES URBANOS E LOTES RURAIS, 

EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME LEI MUNICIPAL 

0758/2019. 

 

 

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

LICITANTE:_______________________________________. 

CNPJ/MF: ________________________________________. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES URBANOS E LOTES RURAIS, 

EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME LEI MUNICIPAL 

0758/2019. 

 

8. PROPOSTA COMERCIAL 

8.1. A proposta indicará o nome da empresa e deverá ser apresentada em uma via, 

datilografada ou processada em computador, conforme modelo de Proposta Comercial 

constante do Anexo III – Proposta de Preços, ou em modelo próprio em que conste: 

8.1.1. Descrição do produto, conforme especificações constantes no Anexo I – 

Termo de Referência –Especificação do Objeto; 

8.1.2. Marca ou origem do produto ofertado; 

8.1.3. Preço unitário do produto. 

8.2. É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas um preço para cada item licitado. 

8.3. Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 2 

(duas) casas decimais. 

8.4. A Proposta Comercial terá validade no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da sessão pública do Pregão. 
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8.5. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 

licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 

relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas 

observações deste item. 

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

9.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, ou; 

9.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em 

exercício; 

9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 9.2.1. a 9.2.3 não precisarão 

constar no envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste Pregão.  

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal ou 

Declaração de Dispensa de Alvarás Municipais (emitida por órgão competente), 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na 

forma da lei; 

9.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
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instituídos por lei; 

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

emitida em data não superior a 180 dias da data de abertura do certame. 

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.4.1. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura 

do certame, se outro prazo não constar do documento. 

9.5. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 

REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

9.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada 

pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e R.G, atestando, sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem 

como, a situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

conforme modelo sugerido no Anexo II – Declaração (inc. XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal. 

9.6. OBSERVAÇÕES: 

9.6.1 O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com 

o objeto licitado. 

9.6.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 

própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação (Positiva com Efeitos 

Negativos). 

9.6.3. A documentação exigida no Título IX deverá ser compatível com as 

respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

9.6.4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à 

confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à 

sua autenticidade, pelo Pregoeiro.  

9.6.5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante 

a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio 

documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua 

expedição e a da abertura do certame. 

9.6.6. Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião na forma da lei, ou ainda, 
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por publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, para a 

qual se observará o disposto no Título VIII. 

9.6.6.1. As autenticações poderão ser feitas pela Equipe de Apoio ao 

Pregoeiro mediante cotejo da cópia com o original. 

9.6.6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes 

serão anexados ao processo licitatório. 

9.6.7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no 

Título IX deste edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por 

protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, 

discos magnéticos e filmes. 

9.6.8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de 

habilitação em desacordo com o previsto no Título IX inabilitará o licitante, sendo 

aplicado o disposto no subitem 11.1.11. 

9.6.9. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 

cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais. 

9.6.10. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 

devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9.6.11. Em atenção ao art. 42 da Lei 123/2006, nas licitações públicas a 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura 

do contrato. 

 

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em 

que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos 

envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 

exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

10.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

10.2.1.  Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 

verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo.  

10.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas 
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que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

10.2.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas. 

10.3. LANCES VERBAIS 

10.3.1.  Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir 

do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.  

10.3.2.  Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio na sessão de Pregão, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

10.3.3.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. No julgamento e classificação, após o encerramento do credenciamento e 

identificação dos representantes das empresas, será adotado o critério de julgamento 

será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos para 

fornecimento das especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos neste edital. 

11.1.1. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de 10% (dez por cento) 

superiores poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação 

do vencedor. 

11.1.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente, devidamente justificado e aceito 

pelo Pregoeiro. 

11.1.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste 

edital, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
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oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos. 

11.1.4. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de 

forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

11.1.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes neste Edital. 

11.1.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 

valor, decidindo motivadamente a respeito. 

11.1.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

11.1.8. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos 

do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, 

esta poderá ser aceita. 

11.1.9. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

11.1.10. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto proposto. 

11.1.11. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do 

licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 

11.1.12. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá 

negociar para que seja obtido melhor preço. 

11.2. Da reunião lavrar-se-á Ata Circunstanciada da Sessão, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

11.3. Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão 

reordenadas e o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira 

classificada, se for o caso. 
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11.4. A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha, com a recomposição dos 

preços apresentados na fase de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos 

termos dispostos neste edital. A licitante que não enviar a recomposição dos preços 

dentro do prazo acima estipulado estará automaticamente desclassificada e será 

chamada a segunda colocada para negociação. 

11.5. Embora o pregão seja por preço de cada item o preço deverá guardar 

conformidade com o custo de mercado para cada item, ou seja, deverá ser mantido o 

menor preço por item. 

11.6. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 

Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

11.6.1. Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão à disposição dos 

interessados pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir da celebração do 

Contrato, findo qual, não procurados, serão destruídos.  

 

12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

12.1. Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 9.3 deste Edital, mesmo 

que esta apresente alguma restrição.  

12.1.1.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual 

interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado.  

12.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 12.1.1, 

implicará na preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  
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12.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 

classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

12.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

12.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

12.4.2.  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 12.4.1, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.3, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

12.4.3.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 12.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

12.4.4.  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 12.4.1, 

12.4.2 e 12.4.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame.  

12.4.5.  A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto 

no item 12.4.3.  

12.4.6.  A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios 

de que trata a Lei Complementar Federal n° 123/2006 deverá apresentar, na forma 

da lei, juntamente com os documentos de habilitação exigidos no art. 7° do 

Decreto Estadual n° 635/2007, a declaração de que não se encontra em nenhuma 

das situações previstas no § 4º do artigo 3° da Lei Complementar Federal 

n°123/2006. (Anexo IV). 

 

13. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

13.1. Conforme previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, até 02 (dois) dias úteis antes 
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da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por 

escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, 

no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, sito à Av. 

Santos Dumont 491, Centro, Santa Carmem-MT, CEP: 78.545-000, em dias úteis, ou 

ainda, por meio eletrônico, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br no 

prazo mencionado. 

13.1.1 Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000. 

13.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

13.1.3 As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

13.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

13.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, contados 

da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

13.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

13.7. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes 

via e-mail. 

13.8. Ocorrendo impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, ensejando 

assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º 

da Lei 10.520/02 e legislação vigente. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

14.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor 

e homologará o procedimento licitatório. 

 

15. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins 

de homologação. 

15.2.  No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados 

os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do 

resultado da licitação. 

15.3.  A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

adjudicatário a assinar o contrato dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

15.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar 

injustificadamente a assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais 

proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar, a 

licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

15.5.  Decorrido o prazo do item 15.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será 

ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou 

conjuntamente. 

15.5.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 

15.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 

(dois) anos. 

15.5.3. A multa de que trata o item 15.8.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha 
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aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

16. DO CONTRATO 

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por um 

contrato escrito, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT e a 

licitante adjudicatária, regido pela Lei 8666/1993, pelas condições deste Edital e demais 

normas pertinentes, cuja minuta foi submetida ao exame prévio da Procuradoria 

Jurídica, ao qual constitui o Anexo VIII, deste edital. 

16.2. A licitante adjudicatária será convocada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados 

do recebimento da notificação, para celebrar o referido contrato, do qual farão parte o 

edital, a sua proposta de preço e Termo de Referência.  

16.3. Se a licitante não assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à 

Administração convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

16.4.   O Contrato resultante da presente licitação só terá eficácia depois de aprovado 

pela autoridade competente e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.  

16.5. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições 

de habilitação apresentadas durante o processo licitatório. Essa regularidade é 

indispensável para a emissão das Notas de Empenho e assinatura do contrato. 

 

17. DA VALIDADE DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. O Contrato terá validade após assinatura do contrato até 31/12/2023. 

As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a 

Cargo da Secretaria Municipal de agricultura através das seguintes dotações 

orçamentárias, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 

respectivas Notas de Empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as 

condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e 

alterações:  658 - 020701.20.122.0007.2049.0000.3.3.90.39.00.1.2.000000000 

 

 

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

18.1. São motivos para a rescisão do contrato, os enumerados nos artigos 77 e 78 da 
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Lei 8.666/1993. 

18.2. No caso de rescisão do contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos 79 

e 80 da Lei 8.666/1993.  

18.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação pelo contratado dará ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo 

das demais sanções previstas neste edital. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1. Fornecer o serviço desta licitação nas especificações contidas neste edital;  

19.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 

sobre o serviço; 

19.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

19.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

19.5. A Contratada obriga-se a manter sigilo integral, tanto escrito como verbal, de 

todos os atos, obrigações e partes do Contrato, bem como não revelar, reproduzir, 

utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados ou informações 

relativas ao negócio a ser desenvolvidos; 

19.6. Prestar toda a Assessoria e Consultoria na regularização fundiária dos lotes 

urbanos e rurais no Município de Santa Carmem; 

19.7. Parametrização de coletas de dados necessário para cadastramento dos 

proprietários dos lotes; 

19.8. Assessoria na montagem dos processos e acompanhamento na análise junto ao 

órgão competente; 

19.9. Elaboração de Minutas do decretos e demais atos legislativos necessários a 

aprovação; 

19.10. Elaboração da Minuta de expedições dos Títulos; 

19.11. Acompanhamento das reuniões de todas as tratativas referente a todo processo 

de regularização; 

19.12. Acompanhamento de cumprimento das pendência, junto ao cartório 

responsáveis e/ou aos órgãos competentes. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

20.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;  

20.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução do Contrato; 

20.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 

20.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

20.6. Solicitar, por escrito, a realização dos serviços; 

20.7. Proceder ao acompanhamento do objeto contratado, através de servidor 

especialmente designado para tanto; 

20.8. Autorizar, previamente, a realização de qualquer serviço a ser executado em 

razão da contratação; 

20.9. Fornecer as informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços a serem 

prestados; 

20.10. Demais informações termo de Referência. 

 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada sendo; 

A) 30% até 30 dias após a assinatura do contrato. 

B) 20% após o protocolo de toda a documentação. 

C) 50% após a finalização de todos os processos e entregas de títulos. 

  

21.2. Em até 30 dias após a assinatura do contrato e demais parcelas em até 30 (trinta) 

dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante 

depósito na conta bancária da detentora do Contrato. 

21.3.  A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 

em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

21.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

21.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país em 01 (uma) 
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via. 

21.6. O CNPJ da detentora do Contrato constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser 

o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

21.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora do Contrato enquanto pendente 

de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária. 

 

22. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

22.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato. 

22.1.1.  Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos ou 

serviços, incluindo todas as despesas e custos até à entrega do produto ou 

prestação do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, 

acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que 

incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora do 

Contrato na execução da mesma. 

22.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais 

ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na 

alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações 

supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 

configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 

7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

22.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento 

do preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior 

devidamente justificado no processo. 

22.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 

inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar 

pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 

22.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 

registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua 
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adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 

especificações. 

22.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão 

Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, 

sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

22.7.  Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada 

a      ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

22.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante 

requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de 

seu registro. 

22.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de 

cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação 

comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada 

de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, 

de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do 

momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

22.9.  A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de 

dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das 

condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa 

remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou 

rejeitar o pedido. 

22.10.  Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no 

sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente 

registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, 

sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

22.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes 

não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador 

revogará o Contrato liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem 

aplicação de penalidade. 

22.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá 

ser consignado através de apostilamento no contrato, ao qual estarão as empresas 

vinculadas. 
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22.13. Na ocorrência de cancelamento do Contrato para o item, poderá o Gestor do 

Contrato proceder nova licitação para a prestação dos serviços, sem que caiba direito 

de recurso. 

22.14. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não 

produzirá efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo o detentor 

do Contrato manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob 

pena de aplicação das penalidades dispostas no item 22. 

 

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º 

da Lei 10.520/2002. 

23.2. Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente 

registrada no Diário Oficial do Estado. 

23.3. Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita 

às seguintes penalidades: 

23.3.1.  Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega 

do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato;  

23.3.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente 

rescisão contratual; 

23.3.3.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 

empresa, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, 

bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

23.3.4.  Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não 

superior a 5 (cinco) anos. 

23.3.5. A aplicação da sanção prevista no item 24.3.4, não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades dos itens 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., principalmente sem 
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prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do 

objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa 

prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

23.4. As sanções previstas nos itens 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., poderão ser aplicadas 

conjuntamente com o item 24.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 

de 10 (dez) dias. 

23.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 24.3., reserva-se ao órgão contratante 

o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem 

de classificação. 

23.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Anexo I Termo de Referência - Especificação do Objeto 

Anexo II Modelo de Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal do Brasil 

Anexo III Modelo de Proposta de Preços 

Anexo IV Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo V Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VI Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos da 

Habilitação, e que não possui servidores no quadro pessoal da empresa 

Anexo VII Minuta do Contrato 

 

24.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 

contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

24.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 

Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  
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24.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

24.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados. 

24.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

24.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 

de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/1993. 

24.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 

em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a 

autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

24.7.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante 

ou a desclassificação da proposta.  

24.8. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei 

n.º 8.666/1993 e divulgadas na Internet. 

24.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 

termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais 

normas legais que disciplinam a matéria. 

24.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT revogá-la, no todo ou em parte, por razões 

de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

24.11. A Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT poderá prorrogar, a qualquer 

tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

24.12. Na hipótese de não haver expediente normal no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 

horário anteriormente estabelecido. 
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24.13. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Santa Carmem /MT, 

reserva-se o direito de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços 

unitários ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/1993.  

24.14. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na Internet, nos 

endereços www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou e-mail 

licitacao@santacarmem.mt.com.br podendo também, ser obtida junto ao Departamento 

de Licitações, no horário das 08:00h às 14:00h (Horário de Brasília/DF), até o último dia 

que anteceder a data prevista para abertura do certame. 

24.15. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se 

obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou e-mail 

licitacao@santacarmem.mt.com.br e as publicações no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

24.16. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-

mail licitacao@santacarmem.mt.com.br. 

24.17. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 

e o Decreto Municipal n° 039/2009, no que não colidir com a primeira e as demais 

normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito 

24.18. Fica eleito o foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Santa Carmem/MT, 02 de Maio de 2022. 

 

 

 

Maitê Sehnem 

Pregoeira - Portaria nº 110/2022 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacao@santacarmem.mt.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


27 

 

 

 

27 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2022 

 

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, 

Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 3.555/2000 e 

o Decreto Municipal nº 039/2009 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

1.1.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente 
contrato, nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Nelci 
Atuatti Gemeli como fiscal e Srª. Elton Schmit Fath, como suplente como 
suplente, bem como a Secretária Municipal Srª. Aline Alexandre Frantz. 

 

2. OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para a 

administração, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES URBANOS E LOTES 

RURAIS, EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME LEI 

MUNICIPAL 0758/2019.  

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 
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01 Assessoria e regularização Fundiária Urbana. 44 lotes 

urbanos 

2.500 m2 

R$ 2.200,00 R$ 96.800,00 

02 Assessoria e regularização Fundiária Rural 40 lotes 

urbanos 

2.500 m2 

R$ 4.850,00 R$ 194.000,00 

 

Item 1- corresponde a regularização Fundiária Urbana. 

Serviços foram elaborado por etapas, relacionadas abaixo e demais acompanhamentos 

que se faz necessário a finalização do serviços. 

 

a)ETAPA I - PRELIMINAR  

- Orientação e acompanhamento em eventual retificação de área, bem como desmembramento 

e/ ou unificações, a depender do caso;  

- Análise de acompanhamento da documentação relativa à retificação de área, bem como 

eventuais desmembramentos e unificações junto ao órgão Municipal responsável pela 

aprovação dos projetos; 

- Acompanhar junto ao registo de imóveis competente na fase de averbação; 

- Elaboração de requerimento e emissão que compõem o processo; 

- Diligências Necessárias Matricula da área urbana   

 
b) ETAPA II – DESENVOLVIMENTO 

- Apresentação Documental para requerimento junto ao setor responsável municipal para da 

elaboração das diretrizes para regularização do Condomínio/loteamento de Lotes; 

- Acompanhamento e Conferência das peças técnicas; 

-  Assessoria na abertura do processo do empreendimento - Requerimento e entrega dos demais 

documentos; 

- Conferência sob a ótica jurídica dos projetos e memoriais descritivos; 

- Assessoria em eventuais Exigências do Relatório de Exigências Técnicas; 

- Acompanhamento do Decreto Lei Municipal (Elaboração da Minuta do Decreto). 

 

c) ETAPA III – EXECUÇÃO 

Essa etapa compreende a execução dos projetos e implantação de infraestrutura, bem 

como, execução dos documentos necessários a entrega dos títulos, na qual serão 
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compreendidos os seguintes serviços: 

- Participação nas reuniões que tratarem sobre a referida Regularização Fundiárias; 

- Acompanhamento na expedição das Licenças Ambientais, se houver; 

- Protocolo e acompanhamento na aprovação dos projetos de regularização e expedição dos 

títulos;   

- Minuta de Expedição dos Títulos; 

- Requerimento para baixa de CCIR referente a área urbana. 

 

d) ETAPA IV – FASE REGISTRAL 

- Processo e análise prévia da documentação para o protocolo no Registro de Imóveis;  

- Juntada de documentos previstos em lei ao Oficial Registrador; 

- Acompanhamento do processo junto ao Oficial Registrador;  

- Cumprimento de eventual Nota Devolutiva. 

 

 ITEM 2 CORRESPONDE QA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL 

Serviços foram elaborado por etapas, relacionadas abaixo e demais acompanhamentos 

que se faz necessário a finalização do serviços. 
 

a) ETAPA I – ETAPA PRELIMINAR 

- Orientação e acompanhamento em eventual retificação de área, bem como desmembramentos 

e/ou unificações, a depender do caso; 

- Análise e acompanhamento da documentação relativa à retificação de área, bem como 

eventuais desmembramentos e unificação junto ao órgão municipal responsável pela aprovação 

dos projetos;  

- Acompanhamento junto ao Registro de Imóveis competente na fase de averbação; 

- Elaboração requerimentos e emissão de certidões que compõem o processo; 

- Diligências necessárias; 

- Matricula da área rural. 

 

 
b) ETAPA II – DESENVOLVIMENTO 

- Apresentação Documental para requerimento junto ao setor responsável municipal para da 

elaboração das diretrizes para regularização do Condomínio/loteamento de Lotes; 
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- Acompanhamento e Conferência das peças técnicas; 

-  Assessoria na abertura do processo do empreendimento - Requerimento e entrega dos demais 

documentos; 

- Conferência sob a ótica jurídica dos projetos e memoriais descritivos; 

- Assessoria em eventuais Exigências do Relatório de Exigências Técnicas; 

- Acompanhamento do Decreto Lei Municipal (Elaboração da Minuta do Decreto). 

 

c) ETAPA II – FASE DE EXECUÇÃO 

- Cadastramento dos assentados com qualificação; 

- Minuta da Lei específica da Regularização Urbana; 

- Conferência sob a ótica jurídica dos Mapas e Memoriais das chácaras;  

- Projeto, Requerimento e elaboração do processo junto ao INCRA para autorização de 

desmembramento de área inferior a fração mínima de parcelamento; 

 

d) ETAPA III – FASE REGISTRAL 

- Processo e análise prévia da documentação para o protocolo no Registro de Imóveis; 

- Juntada de documentos e Lei ao Oficial Registrador;  

- Acompanhamento do processo junto ao Oficial Registrador; 

- Cumprimento de Nota Devolutiva. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 290.800,00 (duzentos e noventa mil 

e oitocentos reais). 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

Faz se necessário a contratação de empresa para regularização Fundiária 

Urbana e Rural das áreas do Projeto Casulo, que será realizada em duas etapas sendo 

etapa A) b) e C) no exercício de 2022 e a outra no exercício de 2023 

A regularização é de suma importância no assentamento Casulo a titulação de 

seus ocupantes, de modo a garantir o direito social a moradia e área rural, e o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade rural. 

Como se sabe o “Casulo” não foi devidamente regularizado desde sua 

implementação e tal problema se arrasta há anos, onde buscamos um caminho mais 
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eficiente e possível para tal realização. 

Acreditamos que juntos, somando os esforços, poderemos concluir essa 

importante ação social. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

Os referidos serviços deverão ser prestados na cidade de Santa Carmem/MT, conforme 

solicitação da secretaria solicitante, em dias úteis, e em casos excepcionais de acordo 

com a administração. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE 

 

6.1. DO CONTRATANTE:  

 Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

 Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;  

 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução do Contrato; 

 Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 

 Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 Solicitar, por escrito, a realização dos serviços; 

 Proceder ao acompanhamento do objeto contratado, através de servidor 

especialmente designado para tanto; 

 Autorizar, previamente, a realização de qualquer serviço a ser executado em 

razão da contratação; 

 

6.2. DA CONTRATADA: 

 

 Fornecer o serviço desta licitação nas especificações contidas neste edital;  

 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 

sobre o serviço; 

 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 A Contratada obriga-se a manter sigilo integral, tanto escrito como verbal, de 

todos os atos, obrigações e partes do Contrato, bem como não revelar, 
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reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de 

dados ou informações relativas ao negócio a ser desenvolvidos; 

 Prestar toda a Assessoria e Consultoria na regularização fundiária dos lotes 

urbanos e rurais no Município de Santa Carmem; 

 Parametrização de coletas de dados necessário para cadastramento dos 

proprietários dos lotes; 

 Assessoria na montagem dos processos e acompanhamento na análise junto ao 

órgão competente; 

 Elaboração de Minutas do decretos e demais atos legislativos necessários a 

aprovação; 

 Elaboração da Minuta de expedições dos Títulos; 

 Acompanhamento das reuniões de todas as tratativas referente a todo processo 

de regularização; 

 Acompanhamento de cumprimento das pendência, junto ao cartório 

responsáveis e/ou aos órgãos competentes. 

 

7. DO REGIME, DO ACOMPANHAMENTO DA FORMA DE EXECUÇÃO 

7.1. O serviço deverá ser realizado pela CONTRATADA, em conformidade com a 

solicitação, análise e adequabilidade, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 

competente exclua ou atenue a responsabilidade admissível à CONTRATADA, devendo 

a mesma, responsabilizar-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que, por culpa 

ou dolo, vierem a dar causa ao CONTRATANTE. 

7.2. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação 

pertinente. 

7.3. O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências, 

negligências, falhas ou vícios porventura resultantes da prestação, para imediata 

correção ou reparação, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvando os trabalhos e 

decisões que a CONTRATADA não der causa. 

7.4. Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, em 

estrita observância aos termos da legislação vigente, de forma a implementar metas de 

resultados globais que alcance índices de reconhecimento, confiabilidade, atendimento, 

satisfação, eficiência do serviço, e ainda que alcance um bom nível de gestão dos 

serviços, sem ser desprezadas as seguintes gerências: 
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7.4.1. Descrição dos processos que visam garantir, na forma apropriada, o 

trabalho necessário para completar a cada parte do desenvolvimento do objeto 

com sucesso e nos prazos legais previstos; 

7.4.2. Mecanismos que garantam que a prestação do serviço irá satisfazer as 

necessidades para as quais foram contratadas, inclusive, observando os 

processos que se referem a identificação, análise e respostas para a completa 

adequação e cumprimento das normas legais. 

7.5. O CONTRATANTE realizará, periodicamente, avaliação da qualidade do 

atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos do cumprimento 

do objeto pela CONTRATADA, avaliação esta, considerada para verificar a necessidade 

de solicitar a CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para 

decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, rescindir o respectivo contrato e, 

para fornecer quando solicitado pela CONTRATADA declaração sobre o seu 

desempenho, a fim de servir de prova de capacidade técnica em licitações públicas. 

7.6. O objeto deste contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA que 

deverá evidenciar todos os esforços no sentido de solucionar todos os transtornos que 

esperam e derivam o objeto deste, sem comprometimento da qualidade dos serviços 

prestados, podendo ser subcontratada a prestação aqui estipulada, mediante prévia 

aprovação do CONTRATANTE. 

 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ETAPAS/ATIVIDADES DATA 

Etapa A B C Até 31/12/2022 

Etapa D  Até 31/12/2023 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega das leis, de acordo com o 

cronograma de execução. 

9.2. Os pagamentos serão e efetuados de formas parceladas  

30% até 30 dias após a assinatura do contrato. 

20% após o protocolo de toda a documentação. 

50% após a finalização de todos os processos e entregas de títulos. 

Pagamento serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da 
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Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da 

DETENTORA DA ATA. 

9.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 

em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

9.3.1. A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia de 

guia de quitação junto ao INSS, através de CND; e da quitação junto ao 

FGTS/CEF, através do CRF. 

9.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

9.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) 

vias. 

9.6. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 

da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado da Contratada enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

10. ESTIMATIVA DE PREÇO 

Conforme orçamentos em anexo. 

 

11. RECURSO A SER UTILIZADO 

As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária abaixo 

relacionada: 

658 - 020701.20.122.0007.2049.0000.3.3.90.39.00.1.2.000000000 

 

12. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, que serei responsável pelas informações prestadas confirmando a veracidade 

das informações. 

 

MARCIO LUIZ SCHNEIDER  

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2022 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem 

Santa Carmem-MT 

 

 

Prezados Senhores, 

 

___ (nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço 

completo)______, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz ( ). 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2021 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Banco: Agência: Conta: 

Responsável pelos recebimentos das 

solicitações compras: 

E-mail para as solicitações de compras: 

 

ITEM UNID QTD. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

       

       

       

 

Valor total por extenso: (....................) 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 

contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou 

documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que 

possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa 
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à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, 

erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, 

prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação 

foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO IV 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Santa Carmem, ___ de _____ de 2022. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

SANTA CARMEM – MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

Na oportunidade, credenciamos junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM,  A Sr ________________ portador de Cédula de identidade RG Nº 

________________ e do CPF Nº ________________, residente e domiciliado na 

________________, nº ________________ centro na  cidade de ________________ 

Estado ________________ , ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive 

para interpor recursos, quanto cabíveis, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os 

demais atos no presente processo licitatório.  

          Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 

habilitação e termos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa. 

        Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constante 

no presente edital e seus anexos. 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 

Autenticada 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2021 

 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM – MT 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

no edital, que a empresa ____________(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no 

CNPJ sob o nº _______________________, é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório Pregão Presencial Nº 18/2022,  realizado pelo Município de Santa Carmem 

– MT. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO E QUE NÃO POSSUI SERVIDORES 

NO QUADRO PESSOAL DA EMPRESA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2021 

 

A empresa ____________________, cadastrada no CNPJ/MF nº 

_______________________, situada a _________________________, por intermédio 

do seu representante legal (ou procurador). 

 

DECLARA ao Município de Santa Carmem/MT, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 

17.07.2004, exigidos no processo licitatório nº _____________. 

 

DECLARA, Declara em não possuí em seu quadro de pessoal servidores 

públicos do poder executivo municipal, Estadual e Federal, exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso III, art 9º da Lei 

8.666/93 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90). 

 

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por 

eventual falsidade. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2022 

 

 

CONTRATO Nº ____/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 26/2022 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 

UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA CARMEM, E DE OUTRO A 

EMPRESA ____________, TENDO POR 

OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 

URBANOS E LOTES RURAIS, EXISTÊNTE 

NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, 

CONFORME LEI MUNICIPAL 0758/2019 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM, localizada na Avenida Santos Dumont nº 491, Centro, CEP 78545-000, em 

Santa Carmem/MT, CNPJ/MF nº 37.465.283/0001-57, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Senhor Rodrigo Audrey Frantz, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado à ___________, portador da Cédula de Identidade nº ___________ e CPF 

nº ___________, doravante simplesmente denominada “CONTRATANTE”, e de outro 

lado a empresa ___________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

___________, localizada à ___________, neste ato representada por ___________, 

portador da Cédula de Identidade nº ___________, e CPF nº ___________, residente 
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e domiciliado à ___________, acordam e ajustam o presente Contrato, nos termos da 

Lei Federal nº 8.666/93 e do Processo de Pregão Presencial nº 11/2021, e legislação 

pertinente, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES 

URBANOS E LOTES RURAIS, EXISTÊNTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, 

CONFORME LEI MUNICIPAL 0758/2019. 

 

2  CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 

2.1. Pelo serviço ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 

total de R$ ______ (______). 

 

2.1.1 Pagamento será de forma parcelada sendo: 

 

30% até 30 dias após a assinatura do contrato. 

20% após o protocolo de toda a documentação. 

50% após a finalização de todos os processos e entregas de títulos. 

 

2.2. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária:  

658 - 020701.20.122.0007.2049.0000.3.3.90.39.00.1.2.000000000 

2.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, no caso 

de termo Aditivo, de acordo com a lei nº 8.666/93, nenhum acréscimo ou supressão 

poderá exceder os limites estabelecidos em lei. 

2.4. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou 

encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data da assinatura do instrumento 

contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicar à revisão 

destes para mais ou menos, conforme o caso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega das leis, de acordo com o 

cronograma de execução. 

3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme clausulas acima, item 2.1.1. Em até 10 

dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante 

depósito na seguinte conta bancária da DETENTORA DA ATA. 

3.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 

em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

3.3.1. A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia de 

guia de quitação junto ao INSS, através de CND; e da quitação junto ao 

FGTS/CEF, através do CRF. 

3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

3.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) 

vias. 

3.6. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 

da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.7. Nenhum pagamento será efetuado da Contratada enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL 

4.1. O período de contratação visando o desenvolvimento do serviço iniciando na 

assinatura do contrato até 31/12/2023, contados da data de sua assinatura, podendo 

ter a sua duração prorrogada, de acordo com o interesse público do CONTRATANTE e 

a aceitação da CONTRATADA. 

4.2. O Contrato poderá ser renovado, por igual período, em caso de interesse da 

administração e da CONTRATADA, onde poderá ser efetuado reajuste dos valores com 

base no INPC dos últimos meses, ou índice que venha a substituí-lo, onde será 

formalizado termo aditivo ao contrato com a renovação e os novos valores. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSÁBILIDADES DAS 
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PARTES 

5.1. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionado conforme abaixo: 

5.2. Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, são 

responsabilidades da CONTRATADA: 

5.2.1. Fornecer o serviço desta licitação nas especificações contidas neste edital;  

5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre o serviço; 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 

habilitação; 

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

5.2.5. Cumprimento de Todas as fases relacionadas na ao termo de referência. 

 

 

5.3. Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, são 

responsabilidades do CONTRATANTE: 

5.3.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

5.3.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;  

5.3.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do Contrato; 

5.3.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da 

Nota Fiscal no setor competente; 

5.3.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

5.3.6. Solicitar, por escrito, a realização dos serviços; 

5.3.7. Proceder ao acompanhamento do objeto contratado, através de servidor 

especialmente designado para tanto; 

5.3.8. Autorizar, previamente, a realização de qualquer serviço a ser executado 

em razão da contratação; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 

6.1. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, 
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desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE e, os casos em 

que a CONTRATADA não der causa, devido à peculiaridade de cada etapa do serviço, 

o atraso na execução dos serviços contratados implica no pagamento pela 

CONTRATADA de multa diária no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor 

contratado, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer 

acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. 

6.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre 

o valor total do contrato. 

6.3. Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA 

inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa 

do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90. 

6.4. Os valores de multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA 

tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada 

pelo § 3º do art. 86 da Lei Federal 8.666/93 com demais alterações. 

6.5. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a 

CONTRATADA apresentar recursos, sem efeito suspensivo, à autoridade competente 

através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente 

fundamentado e dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

notificação. 

6.6. O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese de ocorrerem quaisquer das 

situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do artigo 79 da Lei 

8.666/93. 

6.7. Este ajuste poderá ser rescindido também, se a execução dos serviços pela 

CONTRATADA não atender às especificações contratuais, ou estiver em desacordo 

com as normas técnicas legal e usualmente adotadas, excetuando-se os trabalhos e 

decisões que a CONTRATADA não der causa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRASMISSÃO DE DOCUMENTOS 

7.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre as partes contratadas, 

será feita através de protocolo. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME, DO ACOMPANHAMENTO DA FORMA DE 

EXECUÇÃO 

8.1. A fiscalização deste Contrato será feita por servidores designados em Termo de 

Referência pela correspondente Secretaria. Assim, de acordo com indicação da 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, ficam nomeadas os   

servidores  Srª. Nelci Atuatti Gemeli como fiscal e Srª. Elton Schmit Fath, como 

suplente para acompanhamento deste Contrato. 

8.2. O serviço deverá ser realizado pela CONTRATADA, em conformidade com a 

solicitação, análise e adequabilidade, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 

competente exclua ou atenue a responsabilidade admissível à CONTRATADA, devendo 

a mesma, responsabilizar-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que, por culpa 

ou dolo, vierem a dar causa ao CONTRATANTE. 

8.3. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação 

pertinente. 

8.4. O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências, 

negligências, falhas ou vícios porventura resultantes da prestação, para imediata 

correção ou reparação, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvando os trabalhos e 

decisões que a CONTRATADA não der causa. 

8.5. Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, em 

estrita observância aos termos da legislação vigente, de forma a implementar metas de 

resultados globais que alcance índices de reconhecimento, confiabilidade, atendimento, 

satisfação, eficiência do serviço, e ainda que alcance um bom nível de gestão dos 

serviços, sem ser desprezadas as seguintes gerências: 

8.5.1. Descrição dos processos que visam garantir, na forma apropriada, o 

trabalho necessário para completar a cada parte do desenvolvimento do objeto 

com sucesso e nos prazos legais previstos; 

8.5.2. Mecanismos que garantam que a prestação do serviço irá satisfazer as 

necessidades para as quais foram contratadas, inclusive, observando os 

processos que se referem a identificação, análise e respostas para a completa 

adequação e cumprimento das normas legais. 

8.6. O CONTRATANTE realizará, periodicamente, avaliação da qualidade do 

atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos do cumprimento 

do objeto pela CONTRATADA, avaliação esta, considerada para verificar a necessidade 
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de solicitar a CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para 

decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, rescindir o respectivo contrato e, 

para fornecer quando solicitado pela CONTRATADA declaração sobre o seu 

desempenho, a fim de servir de prova de capacidade técnica em licitações públicas. 

8.7. O objeto deste contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA que 

deverá evidenciar todos os esforços no sentido de solucionar todos os transtornos que 

esperam e derivam o objeto deste, sem comprometimento da qualidade dos serviços 

prestados, podendo ser subcontratada a prestação aqui estipulada, mediante prévia 

aprovação do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

9.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando, 

igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem 

pública pertinentes. 

9.2. Para a realização do contrato não houve instauração de processo licitatório em 

razão do valor, sendo este inferior ao valor para compras e serviços, de acordo com a 

Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sinop-MT, para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente contrato, 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento 

Contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos 

os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Santa Carmem/MT, em ____ de ____ de ____. 

 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito do Município de Santa Carmem 
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Contratante 

 

 

REPRESENTANTE 

EMPRESA 

Contratada 

 

 

ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS 

Procurador Jurídico 

 

Testemunhas: 

a)                           b)    

CPF                                     CPF 

 


