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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 

         PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0480/2013 
 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1.1.  PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 03/2013, de 07/01/2013, torna público 
que realizará Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2013, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, 
regida pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e demais leis que regem tais serviços e por este Edital e 
seus Anexos. 
 
1.1.2. O EDITAL e seus anexos poderão ser retirados no horário de 13:00 hs às 17:00 hs nos dias de 
expediente na Prefeitura, em caso  de opção  pela forma impressa do  mesmo  será cobrado taxa de R$ 
50,00 (cinqüenta reais), não restituível, pagável mediante depósito ou transferência entre contas, a ser 
efetuado no Banco do Brasil - Agência 0854-0 – CONTA CORRENTE 13.218-7- PMJ EDITAL 
(Jaciara-MT). Entretanto, não é condição para participação neste certame. Maiores informações e 
vistoria deste Edital e seus Anexos serão fornecidos de forma digital sem nenhum custo. O aviso da 
licitação será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial de Mato Grosso, jornal de grande 
circulação e no site da Prefeitura Municipal de Jaciara.  
 
1.1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na hora e data marcadas, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e endereço, salvo comunicação, em sentido contrário. 
 
2.  DO OBJETO, LOCAL E HORÁRIO DO CERTAME 
 
2.1. Contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos especializados 
para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do 
Programa de Regularização Fundiária OBJETO do Contrato de Repasse nº 0352398-38/2011/ 
MCIDADES/CAIXA – PROGRAMA FNHIS, Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos Precários-PAC 2, na Região da Cidade Baixa nas áreas de intervenção I, II e III do 
Programa de Urbanização Integrada no Município de Jaciara Estado do Mato Grosso. 
 
2.2. A sessão pública desta licitação será aberta na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Jaciara - MT, localizada a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075- Centro, Jaciara-MT, sob o 
comando de membros da Comissão Permanente de Licitação, no endereço, data e horário a abaixo 
discriminados: 
 

DATA: 12/04/2013 
HORA: 08h30min (horário de Mato Grosso) 
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES-PREFEITURA MUNICIPAL  
Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075- Centro –Jaciara-MT. 

 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 

3.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta do Orçamento específico da Prefeitura 
Municipal de Jaciara. 
 
4.  REPRESENTAÇÃO LEGAL DA LICITANTE 
 
4.1.  Só poderá deliberar em nome da licitante, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, 
legalmente identificado ou pessoa física ou jurídica habilitada por meio de procuração pública ou 
particular, com firma reconhecida, que deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação, na 
reunião de abertura, apartada dos envelopes de Documentação de Habilitação e Propostas Técnica e 
Comercial. 
 
4.2. Cada licitante só poderá ter um único representante, na presente licitação, que por sua vez 
somente poderá representar uma única licitante. 
 
5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos neste edital e que tenha especificado como objetivo social da 
empresa ou entidade, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividades de serviços compatíveis com 
o objeto do edital. 
 
5.2. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação/entrega, 
simultaneamente na data, hora e local expressamente indicado no item 2.2.deste edital, da 
Documentação de Habilitação e da Proposta Técnica e da Proposta de Preço à Permanente de 
Licitação. 
 
5.3. Cadastramento e habilitação parcial (Certificado de Registro Cadastral - CRC), expedido pela 
administração municipal, destinadas à participação no certame licitatório, sendo necessário a 
apresentação do mesmo juntamente com os documentos de habilitação. 
 
5.3.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar, no ato do cadastramento 
na Comissão Permanente de Licitação, declaração de comprovação de enquadramento em um dos dois 
regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, 
na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
5.4. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as 
condições do presente Edital e seu(s) anexo(s), na forma da Lei nº. 8.666/93. 
 
5.5.  Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº. 
8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital. 
 
5.6.  A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas vigentes, ressalvado ao 
disposto no parágrafo 3º. do art. 41, da Lei 8666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
5.7. Regularidade Jurídica: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e respectivas alterações, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado, ainda de documentos de eleição de seus administradores; 
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c) Inscrição no registro competente do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
 
d)  Cédula de Identidade dos sócios 
 
5.8.  Regularidade Fiscal: 
 
a)  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) sócio(s) representante legal(ais) da 
empresa; 
 
b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
c) Inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual e ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado; 
 
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida 
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme dispõe o 
Decreto n° 5.586 de 15 de novembro de 2005; 
 
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo Estado e Município, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto desta contratação, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal; 
 
f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRS, emitido pela Caixa Econômica Federal 
– CEF; 
 
g) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. 
 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
i) Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  
 
j) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
j.1)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) 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. 
 
j.2)  A não-regularização da documentação, no prazo indicado na alínea acima, implicará decadência 
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 os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
5.9. Qualificação Econômica Financeira: 
 
a)  Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
e apresentado na forma da Lei, devidamente assinado por contador ou profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa 
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
b) No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da alínea “a”, será 
atendida mediante apresentação do “Balanço de Abertura”; 
 
c) A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (>1), mediante a 
aplicação das fórmulas transcritas abaixo, cujos índices permitirão aferir a capacidade da empresa 
licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, ou, alternativamente, pela 
comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 3% (três por cento) do valor estimado desta 
contratação, garantindo segurança aos atos da Prefeitura Municipal de Jaciara: 
  
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
SG =                   Ativo Total__________________                                                    
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =   Ativo Circulante 
        Passivo Circulante 
 
 
d)  Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudical ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante. Caso não possuam prazos de validade, somente serão aceitas com 
data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. 
 
5.10. Qualificação Técnica: 
 
5.10.1. Registro e validade junto às entidades profissionais competentes, comprovando a regularidade 
da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução do objeto desta Licitação, nos termos 
do art. 30, inciso I, da Lei de Licitações e art. 1º, da Lei nº 6.839/80, in verbis: 
 

 “Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos 
profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão 
obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica 
ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros”.  

 
 
5.10.2. Comprovação de registro de seus responsáveis técnicos, junto aos seus respectivos Conselhos 
de Classe: CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e ou CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo e OAB – Ordem dos Advogados do Brasil CRESS e Conselho Regional de 
Serviço Social, na Região da Sede da Licitante. 
 
5.10.2.1. A comprovação será feita pela apresentação de Certidão de Inscrição nos respectivos 
Conselhos de Classe da equipe técnica. 
 
5.10.3. A comprovação será feita pela apresentação de CERTIDÃO / ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, expedido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, tanto da Licitante como dos 
seus responsáveis técnicos. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
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prevista para entrega da proposta, profissionais técnicos legalmente habilitados junto aos seus 
Conselhos de Classe que detenha responsabilidade técnica pela execução de serviços com 
características semelhantes ao objeto do Edital, limitadas às parcelas de maior relevância e valor 
significativo. 
 
5.10.4. A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da Licitante far-
se-á por meio de juntada de cópias autenticadas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou do contrato de trabalho ou por meio de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou 
sócio da licitante ou ainda por contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum. 
 
5.10.5. Quanto à experiência da Equipe Técnica: 
 
a) Apresentação da equipe técnica disponível para desempenhar as atividades pertinentes ao objeto da 
licitação indicando, nominalmente, os profissionais do quadro permanente da licitante ou 
disponibilizados pela mesma que deverão apresentar carta-compromisso de concordância de inclusão 
de seu nome na proposta. 
 
5.10.6. Declaração Formal que indique as instalações, aparelhamento e o pessoal técnico adequado 
(assistente social, advogado, administrador, técnicos, engenheiro civil, dentre outros) e disponível para 
a execução do objeto da licitação. 
 
5.10.7. Declaração Formal que recebeu todos os documentos inerentes à licitação e de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 
 
5.10.8. A licitante poderá solicitar visita ao local onde serão desenvolvidos os trabalhos objeto desta 
licitação, sendo que a visita deverá ser agendada junto ao Departamento de engenharia, sendo que este 
não é fator obrigatório para a habilitação da empresa . 
 
5.10.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico para auxiliar no 
julgamento dos documentos apresentados e com base no parecer poderá inabilitar a(s) empresa(s) que 
não comprovem as exigências previstas para habilitação. 
 
5.10.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição a 
documentos requeridos da habilitação técnica, bem como não será permitida a apresentação de 
documentos posterior à fase de habilitação da Licitante. 
 
5.10.11. Todos os documentos acima devem ser apresentados em original ou cópias 
autenticadas. 
 
 
5.11. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.11.1. Além de apresentar a documentação referente à Habilitação a licitante formulará a Proposta de 
Preços e a outra correspondente a Proposta Técnica, que serão imprescindíveis para julgamento da 
empresa vencedora do certame licitatório.  
 
5.11.2. Os interessados, no dia, hora e local fixados para a realização desta licitação deverão entregar 
os seus documentos de Habilitação e propostas Técnica e de Preços, em envelopes distintos e 
devidamente lacrados, com as seguintes identificações na parte externa: 
 
ENVELOPE Nº 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: ________________________ 
CNPJ Nº____________________ 
 
ENVELOPE Nº 02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 
PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: ________________________ 
CNPJ Nº________________ 
 
ENVELOPE Nº 03 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 
PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: ________________________ 
CNPJ Nº__________________ 
 
 
5.11.3  É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de: 
 
a) Empresa em regime de subcontratação na forma constante do subitem 8.4.2. do Termo de 
Referência;  
 
b) Empresa que não atenda aos requisitos de habilitação previstos no presente Edital; 
 
c) Empresa que estiver sob concordata, falência, recuperação judicial, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação; 
 
d) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara; 
 
e) Empresa de que seja sócio, dirigente, empregado, responsável técnico ou assemelhado, parentes 
de servidor da Prefeitura Municipal de Jaciara, consangüíneos ou afins, na linha reta ou colateral até o 
terceiro grau, abrangendo, inclusive, ocupantes de cargo em comissão. 
 
 
6.  DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 Primeiramente será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, no dia e hora marcados no 
preâmbulo deste Edital, a verificação ao atendimento por parte das licitantes participantes das 
condições previstas no item 5.1 do presente Edital, passando em seguida a abertura dos envelopes com 
a documentação de habilitação. 
 
6.2.  DO ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO  
 
6.2.1. Além dos documentos expressos no item 5 deste edital, deverão constar no envelope as 
seguintes declarações: 
 
a)  Declaração da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação – Anexo III 
b) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição da 
República, com a redação dada pela EC nº 20/98, e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, de 
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acordo com o Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002 – Anexo IV 
c)     Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo V 
 
6.2.2. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em originais, devidamente 
acompanhados das respectivas cópias para autenticação da Comissão Permanente de Licitação, e/ou 
em cópias autenticadas em cartório e/ou através de publicação em órgão da imprensa oficial. A 
Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso 
de cópias autenticadas em cartório ou publicação em órgão oficial, exigir os respectivos originais para 
conferência. 
 
6.2.3. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que 
não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará na 
inabilitação da licitante. 
 
6.3.  DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
6.3.1.  Após o recebimento de todos os envelopes, no dia, hora e local, determinados para a 
realização desta licitação, não mais será aceita documentação de habilitação ou propostas técnica e de 
preços de qualquer outro interessado. 
 
6.3.2.  Abertos os envelopes nº 1 – Documentação de Habilitação, os Membros da Comissão 
Permanente de Licitação rubricarão, juntamente com todos os representantes das licitantes presentes, 
devidamente credenciados, todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
6.3.3.  Após vistas dos respectivos documentos, as licitantes poderão se manifestar, constando 
qualquer registro em Ata. 
 
6.3.4.  A Comissão Permanente de Licitação, se necessário, poderá suspender a sessão para melhor 
exame e avaliação dos documentos apresentados, cujo resultado e a data de abertura dos envelopes 
contendo as propostas técnica e preços serão divulgados mediante publicação no Diário Oficial da 
União, Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
6.3.5.  O prazo de recurso previsto na alínea “a”, do inciso I, do Art. 109, da Lei nº 8.666/93, correrá 
a partir do primeiro dia útil subseqüente à publicação do resultado do julgamento de habilitação no 
Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Mato e Jornal dos Municípios. 
 
6.3.6.  Se todas as licitantes forem inabilitadas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT 
poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 
 
6.3.7.  Se, estando presentes todas as licitantes, renunciarem, expressamente ao direito de recurso do 
julgamento da habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, poderá desde logo prosseguir com 
esta licitação, dando início a abertura dos envelopes nº 2 e 3 - Propostas Técnica e de Preços 
respectivamente. 
 
6.3.8.  Na hipótese prevista no subitem 6.3.8 a Comissão de Licitação, devolverá às licitantes 
inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 e 3 – Propostas Técnica e de Preços, devidamente lacrados. 
 
7.  DAS PROPOSTAS DE PREÇO E TÉCNICA 
 
7.1. A licitante formulará a Proposta de Preços e a outra correspondente a Proposta Técnica, que serão 
imprescindíveis para julgamento da empresa vencedora do certame licitatório:  
 
7.1.2. A licitante poderá apresentar propostas para um ou mais lotes, se for o caso. 
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7.2. Da Proposta de Preços 
 
7.2.1. As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido 
no Termo de Referência, segundo os quais a licitante se propõe a executar os serviços pelo preço 
apresentado para a contraprestação destes, devendo ser apresentados na forma estabelecida neste 
Edital e seus anexos. 
 
7.2.2.  A proposta de Preços deverá conter as informações e os documentos discriminados a seguir, sob 
pena de desclassificação, podendo a mesma ser complementada nos aspectos em que a Comissão 
Permanente de Licitação julgar adequada: 
 
a) Resumo dos principais itens integrantes da proposta, valor total evidenciado na primeira folha, 
em algarismos e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as 
considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas; 
 
b) Indicar o nome empresarial do licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o mesmo informado na habilitação), 
endereço completo e telefone para contato, devendo ser numerada, datada, rubricada e assinada por 
representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou digitação do nome; 
 
c) Indicar o prazo de execução objeto deste Edital, que não poderá ser superior a 730 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias; 
 
d) Indicar prazo de validade da proposta que é de no  mínimo  60 (sessenta) dias contados a partir 
da data estabelecida para entrega da mesma; 
 
e) Declaração que o Valor Global da Proposta considera todos os custos necessários para a 
realização do objeto deste Edital, tais como mão de obra, equipamentos, BDI e encargos sociais. 
 
f) Apresentação de Cronograma físico-financeiro, baseado nas etapas de serviços. 
 
7.2.3.  Serão desclassificadas propostas de preço nos seguintes casos: 
 
a) Que não atendam às exigências deste Edital e seus anexos; 
 
b) Apresentarem preços global superiores ao valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA  
 
c) Proposta que apresentar preço global manifestamente inexeqüível, ou seja, proposta cujo valor 
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
c.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela Prefeitura Municipal de Jaciara; ou 
c.2) valor orçado pela Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 
7.2.4.  As propostas deverão estar redigidas em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou 
rasuras que comprometam a sua essência, e preencher os seguintes requisitos: 
 
a)  Indicar o número desta Concorrência, bem como o dia e hora de sua realização; 
 
b) Declaração de total concordância com as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos; 
 
c)  Declaração de estarem incluídos na proposta todos os impostos, taxas e seguros, bem como 
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quaisquer outras despesas necessárias à execução dos serviços; 
 
d)  Indicar dados bancários, onde será depositado o pagamento das obrigações pactuadas; 
 
e)  Declarar prazos de validade das propostas que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data fixada para a sua apresentação, e em caso de omissão considerar-se-á aceito o prazo 
estabelecido nesta alínea. 
 
7.2.5.  Os valores apresentados na proposta deverão ser expressos em moeda corrente nacional, 
constando apenas duas casas decimais após a vírgula, devendo ser cotados o preço mensal e anual, já 
inclusas todas as despesas legais incidentes, bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a 
ser concedidos. 
 
7.2.6. No caso de divergência entre a discriminação do preço escrito em algarismos e aquela 
expressa por extenso, será considerada, exclusivamente a importância escrita por extenso. 
 
7.2.7.  No preço dos serviços deverão estar incluídas despesas como materiais, uniforme, transporte, 
seguro, impostos, taxas e outros encargos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os serviços. 
 
7.2.8.  Os envelopes contendo as propostas serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação, em 
ato público, no dia, hora e local previamente divulgado, observado o disposto no subitem 7.10 deste 
Edital. 
 
7.2.9.  Abertos os envelopes contendo as propostas, os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação rubricarão, juntamente com os representantes devidamente credenciados das licitantes, todas 
as folhas e demais documentos que integram as propostas apresentados pelas licitantes habilitadas. 
 
7.2.10. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os 
critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no 
instrumento convocatório; 
 
7.2.11. Uma vez classificadas as propostas técnicas, e após ultrapassar o prazo recursal, proceder-se-á 
à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida 
no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente melhor 
classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo 
como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a 
valorização mínima; 
 
7.2.12. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, 
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo 
para a contratação; 
 
7.3. PROPOSTA TÉCNICA 
 
A proposta técnica deverá ser apresentada na forma estabelecida neste Edital de Licitação e conter 
informações e documentos com base no detalhamento estabelecido do Termo de Referência e deverá 
demonstrar: 
  
7.3.1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 
 
7.3.1.2. O conhecimento do problema deverá conter uma análise da Licitante, por meio de texto 
dissertativo, sobre o objeto deste Edital, e das prováveis dificuldades a serem enfrentadas no 
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transcorrer dos trabalhos, abordando aspectos relativos ao conhecimento técnico e logístico do 
problema, questões locais, conforme se observa na seqüência:  
 
7.3.1.3.  Conhecimento Técnico do Problema  
 
7.3.1.3.1. Pesquisa e análise de informações: evidenciar conhecimento específico das localidades ou 
regiões objeto da licitação, bem como dificuldades para obtenção dos acervos de dados primários 
(nível local) e secundários (existentes).  
7.3.1.3.2. Conhecimento dos locais face à natureza dos projetos: demonstrar conhecimento das 
condições desfavoráveis em que serão executados os serviços de campo (topografia, coleta de dados 
para análise, etc.) a serem executados nos locais de implantação e desenvolvimento dos projetos e 
como suplantar essas adversidades.  
 
7.3.1.3.3. Dificuldades técnicas previsíveis: indicar as dificuldades técnicas que poderão surgir ao 
longo do desenvolvimento dos trabalhos, bem como as particularidades que poderão influir nas 
soluções, tendo em vista as condições locais.  
 
7.3.1.3.4. Aspectos legais envolvidos nos projetos: demonstrar conhecimento dos aspectos legais e 
normativos envolvidos para o desenvolvimento das etapas de execução, tais como: legislação 
ambiental com vistas ao licenciamento dos empreendimentos, identificação de áreas de preservação, 
leis de desapropriação, normas legais, dentre outros aspectos intervenientes nos estudos/projetos a 
executar, inclusive o Projeto Técnico Social. 
 
7.3.1.3.5. Resolução técnica do problema: apresentar os principais procedimentos técnicos a serem 
adotados na elaboração dos estudos/projetos, enfatizando as formas e alternativas das soluções 
possíveis e as interfaces entre inspeção de campo, levantamentos e desenvolvimento dos trabalhos. 
 
7.3.2. Conhecimento Logístico do Problema  
 
7.3.2.1.  Dificuldades logísticas previsíveis: apresentar explanação que demonstre os serviços a 
executar, especialmente quanto às dificuldades de mobilização e instalação pertinentes aos trabalhos, 
tais como: meios de transporte, condições viárias e de acesso, hospedagem, disponibilidade de mão de 
obra local para execução dos serviços topográficos, de mobilização social, geotécnicos, dentre outros.  
 
7.3.2.2.  Soluções possíveis de serem adotadas: indicar, face às dificuldades avaliadas, as possíveis 
soluções a serem dadas no desenvolvimento dos trabalhos, particularmente quanto às interfaces de 
visitas técnicas, levantamentos de campo, etc.. 
 
7.3.3. PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA 
 
O Licitante deverá apresentar Plano de Trabalho e Metodologia, por meio de texto dissertativo, 
consoante o universo dos trabalhos previstos no Termo de Referência, em termos de abrangência, 
localização e conteúdo/escopo, deverá demonstrar também o seu entendimento do problema nos seus 
aspectos técnico e logístico, abrangendo os pontos enumerados em seqüência.  
 
7.3.3.1.  PLANO DE TRABALHO  
Texto dissertativo que indique a relação das atividades e tarefas necessárias para o desenvolvimento 
dos trabalhos (etapas de execução), no qual deve informar às diretrizes que apontem a solução dos 
problemas encontrados. O Plano de Trabalho deverá demonstrar, de forma clara, o seu alcance e 
abrangência em relação ao todo do objeto e escopo desta Licitação.  
 
O Plano de Trabalho deve também equacionar as dificuldades advindas das inter-relações entre as 
etapas de execução, consoante com o cronograma de atividades apresentado na Regularização 
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Fundiária. 
 
 
7.3.4.  METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
 
Neste item a Licitante deverá informar os métodos e procedimentos de execução de cada uma das 
atividades e tarefas constantes do Plano de Trabalho, com apresentação do dimensionamento e o 
planejamento das equipes de campo e de escritório, com descrição detalhada das estratégias para 
cumprimento das etapas de execução. 
 
7.3.4.1. EQUIPE TÉCNICA 
 
7.3.4.1.1.  A Equipe Técnica responsável para execução dos trabalhos deverá ser composta de 
profissionais com as especificações mínimas conforme estabelecidos no TR que determina o número 
de profissionais e as exigências técnicas para cada Equipe, conforme Tabela 01. 
 
7.3.4.1.2.  A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica ou Equipe Complementar só 
será permitida por profissionais de mesma capacitação técnica e mediante consulta e aprovação da 
Prefeitura Municipal de Jaciara, através da Unidade de Execução Local – UEL. 
 
7.3.4.1.3. O mesmo profissional não poderá fazer parte da equipe de mais de uma Licitante, sob pena 
de desclassificação de todas as licitantes que não atenderem a esta exigência. 
 
Tabela 01 – EQUIPE TÉCNICA – Projeto de Regularização Fundiária 
 

EQUIPE CHAVE  

QUANT ESPECIALIDADE FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

01 Advogado  Coordenador 

Formação em Direito com experiência 
em ações de desenvolvimento 
comunitário, regularização fundiária. 
 

01 
Engenheiro 

Civil/Arquiteto 
Urbanista 

Coordenador 

Profissional de nível superior com  
experiência mínima de 05 (cinco) anos de 
formação profissional em Engenharia 
Civil e/ou Arquitetura. 
 

01 
Assistente 

Social/Psicólogo Coordenador 
Profissional de nível superior com 
formação profissional em Serviço Social, 
Psicologia 

 
EQUIPE 

COMPLEMENTAR 

 

01 
Engenheiro Civil e ou 
Arquiteto Urbanista   

Projetista 

Profissional de nível superior com  
experiência mínima de 03 (três ) de 
formação profissional em Arquitetura e 
Urbanismo 

01 Pedagogo 
Educação 

Comunitária 
Profissional de nível superior com 
formação profissional em Pedagogia 

01 
Engenheiro 

Agrimensor/Técnico 
em Agrimensura 

Serviços 
Topográficos 

Profissional de nível técnico ou superior 
com  experiência mínima de formação 
profissional em Engenharia agrimensura 
ou técnico em agrimensura 
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01 
Técnico em 
Informática 

Serviços de 
Informática 

Profissional de nível técnico ou superior 
com experiência mínima de e formação 
profissional em Informática e ou Técnico 
em Informática 

 
 
7.3.5. EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 
 
7.3.5.1. Será demonstrada a sua experiência por meio de apresentação de certidão (ões) ou atestado(s) 
expedido(s) ou expedida(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
7.3.5.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA competente que demonstrem que a 
Licitante e/ou seus Técnicos elaborou projeto igual ou semelhante aos objetos constantes neste Edital. 
 
7.3.5.3. Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica dos Profissionais que Compõem a Equipe 
Técnica da Licitante que comprovem a realização anterior de serviços com características iguais ou 
semelhantes às do objeto licitado. 
 
7.3.5.4. Currículo individual dos Profissionais que Compõem a Equipe Técnica da Licitante. 
 
7.3.6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA TÉCNICA 
 
7.3.6.1.  A Licitante deverá apresentar os documentos discriminados a seguir, para cada Lote em que 
participe: 
 
a) Texto com no mínimo 5 (cinco) e no máximo 20 (vinte) páginas, no formato A4, fonte Arial do 
MS Word, tamanho 12 e espaçamento 1,5, incluindo planilhas, gráficos e/ou desenhos (formatos A3 ou 
A4) referente ao conhecimento do problema por parte da Licitante; 
b) Texto com no mínimo 3 (três) e no máximo 10 (dez) páginas, no formato A4, fonte Arial do 
MS Word, tamanho 12 e espaçamento 1,5, incluindo planilhas, desenhos e/ou gráficos (formatos A3 ou 
A4) referente à Metodologia da Licitante para consecução do objeto deste TR; 
c) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 
da proposta, profissionais técnicos legalmente habilitados junto aos seus respectivos Conselhos de 
Classe, que integrarão a equipe técnica e que detenham responsabilidade técnica pela execução de 
serviços com características semelhantes ao objeto do Termo de Referência. 
c.1) A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da Licitante far-se-á 
por meio de juntada de cópias autenticadas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do 
contrato de trabalho ou por meio de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sócio da 
licitante. 
c.2) A comprovação da responsabilidade técnica pela execução de serviços com características 
semelhantes ao objeto do Termo de Referência far-se-á por meio da apresentação de certidão(ões) ou 
atestado(s) expedido(s) ou expedida(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
d) Declaração da licitante referente ao comprometimento em disponibilizar os recursos humanos 
necessários para a execução dos SERVIÇOS, relativos a Equipe Técnica. 
 
8. VALORAÇÃO, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Valoração das propostas de preço 
 
A valoração das propostas de preços será feita mediante atribuição de notas as proposta de preços 
apresentadas por cada licitante, utilizando-se 2 (duas) casas decimais, de acordo com a seguinte 
fórmula:  
 - NPP = (MPP/VPL) x 100 
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Em que: 
- NPP = Nota da Proposta de Preço em análise; 
- MPP = Menor Preço Proposto entre as propostas apresentadas; e 
- VPL = Valor da Proposta em análise; 
 
8.2.  Valoração da Proposta Técnica 
 
A valoração das propostas técnica será feita mediante atribuição de notas as proposta de preços 
apresentadas por cada licitante, utilizando-se 2 (duas) casas decimais, de acordo cm a seguinte 
pontuação máxima:  
 

ITEM CRITÉRIOS PARA 
VALORAÇÃO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 
I 

CONHECIMENTO DO 
PROBLEMA 

30 

PLANO DE TRABALHO E 
METODOLOGIA 

20 

 
II 

EQUIPE TÉCNICA 30 

EXPERIÊNCIA DA 
LICITANTE 

20 

VALOR MÁXIMO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA  100  

 
8.2.1. Avaliação dos tópicos do conhecimento do problema  
 
A avaliação dos tópicos apresentados no Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho e 

Metodologia será efetuada com os seguintes critérios. 

 

- Conhecimento Técnico do Problema – A pontuação deste tópico se dará da seguinte forma:  

• Pesquisa e análise de informações – até 5,00 (cinco) pontos  

• Conhecimento dos locais face à natureza dos projetos – até 5,00 (cinco) pontos  

• Dificuldades técnicas previsíveis – até 5,00 (cinco) pontos.  

• Aspectos legais envolvidos nos projetos – até 5,00 (cinco) pontos.  

• Resolução técnica do problema – até 5,00 (cinco) pontos.  

 

- Conhecimento logístico do problema – A pontuação deste tópico se dará da seguinte forma:  

• Dificuldades logísticas previsíveis – até 2,50 (dois e meio) pontos.  

• Soluções possíveis de serem adotadas – até 2,50 (dois e meio) pontos.  

 
8.2.2. Avaliação dos tópicos do plano de trabalho e metodologia  
 
Plano de trabalho – O plano de trabalho apresentado na Proposta Técnica será analisado e pontuado de 

acordo com os seguintes critérios:  

• Conteúdo e clareza do plano de trabalho – até 5,00 (cinco) pontos.  

• Coerência entre as inter-relações de atividades e precedências – até 5,00 (cinco) pontos.  
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Metodologia – A metodologia apresentada na Proposta Técnica será pontuada de acordo com os 

seguintes critérios:  

• Conteúdo e clareza da metodologia – até 5,00 (cinco) pontos  

• Justificativas das inter-relações de atividades e precedências – até 2,50 (dois e meio) pontos.  

• Coerência com o plano de trabalho – até 2,50 (dois e meio) pontos.  

 
8.2.3. Avaliação do tópico Equipe Técnica 
 
A Capacidade Técnica dos profissionais da Equipe Chave será avaliada consoante os seguintes 
critérios: 
 
Tabela 02- Pontuação da Equipe Técnica - PRF 
 
 
ESPECIALIDADE 

 
FUNÇÃO 

Pontuação para cada 
atestado ou certidão 

apresentado 

Limite de atestados ou 
certidões que podem ser 

apresentados 
Engenheiro Civil ou 
Arquiteto Urbanista 

Coordenador 1,5 pontos 5 atestados ou certidões 

Advogado Coordenador 1,5 pontos 5 atestados ou certidões 

Assistente Social e ou 
Psicólogo 

Coordenador 1,5 pontos 5 atestados ou certidões 

 
 
8.3. NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA (NPT)  
 
A Nota da Proposta Técnica será obtida pela seguinte formula: 
- NPT = NCP+NM+NET+NEL 
Em que: 

- NCP = Nota obtida no tópico Conhecimento do Problema; 

- NM = Nota obtida no tópico Metodologia; 

- NET = Nota obtida no tópico Equipe Técnica; e 

- NEL = Nota obtida no tópico Experiência do Licitante; 

Serão desclassificadas as propostas técnicas que não obtiverem o mínimo de 50 (cinquenta) pontos.  

Serão ainda desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem zero em qualquer um dos critérios 

indicados para valoração da proposta. 

 
8.4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 A Licitante vencedora será escolhida pelo critério da maior nota final, calculada pela 

ponderação das notas obtidas nas suas Propostas Técnica e de Preços, com a utilização da seguinte 

fórmula: 

 

- NF = 0,70x[NPT] + 0,30x[NPP]  
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 Será estabelecida, entre as Licitantes classificadas, a ordem de classificação em função da nota 

final, após a ponderação das notas obtidas nas Propostas Técnicas e de Preços, conforme definido nas 

condições deste TR. Caso haja equivalência de valores, o Edital estipulará as condições para o 

desempate.  

 
9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 Após o julgamento e classificação das propostas, a Comissão Permanente de Licitação 
submeterá o resultado do julgamento desta licitação à apreciação da Autoridade Superior para 
adjudicação e homologação. 
 
10.  DO CONTRATO 
 
10.1.  O Contrato, cuja minuta consta do Anexo II deste Edital, especificará o prazo, as condições e a 
forma de pagamento. 
10.2.  A Prefeitura de Jaciara convocará, por escrito, a adjudicatária para a assinatura do Contrato. 
 
10.3.  O Contrato deverá ser assinado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da 
convocação da adjudicatária para esse fim, ocasião em que esta deverá apresentar garantia de que trata 
o subitem 10.5 deste Edital. 
 
10.4. Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no prazo estipulado, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, será convocada a próxima licitante, na ordem de 
classificação para fazê-lo, em igual prazo, nas mesmas condições propostas pela primeira colocada, 
nos termos do § 2º, do Art. 64, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.5.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 
pagamento de multas eventualmente aplicadas, o licitante vencedor deverá prestar garantia no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, podendo optar por qualquer uma das 
modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a empresa contratada 
deverá reintegralizar o seu valor, no prazo não superior a 8 (oito) dias, contados da data em que for 
notificada. 
 
10.7. Se a garantia for prestada sob a forma de Fiança Bancária, a Carta de Fiança deverá ter validade 
mínima igual ao prazo inicial do Contrato, com expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 
da Lei 10.406/02 - Código Civil, bem assim conter cláusula de prorrogação automática, até que a 
Prefeitura Municipal de Jaciara confirme o cumprimento integral das obrigações do licitante vencedor. 
 
10.8. Se a garantia for prestada na modalidade Título da Dívida Pública, esta deverá ser emitida sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliada pelo seu valor econômico definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
10.9. A garantia prestada pela licitante adjudicatária contratada somente será liberada depois de 
certificado, pela Prefeitura Municipal de Jaciara, que o objeto do Contrato foi totalmente realizado a 
contento. 
 
10.10. A liberação da garantia será feita no prazo, máximo, de 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento do pedido formulado, por escrito pela licitante adjudicatária contratada. 
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10.11. Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, a não prestação da garantia será considerada 
recusa injustificada à assinatura do Contrato, implicando na anulação da Nota de Empenho emitida. 
 
10.12. A vigência do contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias corridos, contados da publicação 
resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada desde que 
devidamente justificado por escrito e que atenda aos casos previstos no art. 57, §1°, da Lei 8666/93. 
 
10.13. Quando da prorrogação do contrato, poderá ser permitida a repactuação e revisão de preços 
visando adequação aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de 12 (doze) meses 
e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada. 
 
10.14. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é amparado pela Constituição 
Federal, Art. 37, XXI, que estabelece a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da 
proposta. Contudo, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato pode ser rompido durante sua 
execução, seja pela ocorrência de circunstâncias imprevisíveis, seja pela verificação de fatos 
previsíveis.  
 
10.15. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato. 
 
10.16. Excetuam-se do interregno de um ano previsto no subitem anterior as variações de custos 
decorrentes de alterações legais de tributos ou de aprovação governamental. 
 
10.17. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos de 
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços. 
 
11.  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Unidade de Execução Local - 
UEL, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovada a fiel e correta execução 
dos serviços, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
 
11.2. A empresa e ou entidade contratada estará sujeita a mais ampla e rigorosa fiscalização, a 
qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos serviços, obrigando-se a prestar todos os 
esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados. 
 
11.3. A Prefeitura Municipal de Jaciara comunicará à empresa e ou entidade contratada, por meio da 
Unidade de Execução Local - UEL, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos 
serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
 
12.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   
 
12.1. Além das condições estabelecidas no subitem 4.11 do Termo de Referência o pagamento será 
efetuado em parcelas à CONTRATADA, até o prazo máximo de 30 dias, após a prestação dos 
serviços, contado do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número 
da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa e ou 
entidade, a descrição clara do objeto da contratação - em moeda corrente nacional, por intermédio de 
Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e ou entidade e 
aceitas pela Prefeitura Municipal de Jaciara.  
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12.1.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar 
como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA.  
 
12.1.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 
12.1.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela 
CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação de serviços e liberará a referida Nota 
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
12.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para 
a Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 
12.2.  No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo 
pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 
 
I=(TX/100) 
       365 
 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
12.2.1.  Se o ato que originou o atraso, decorrer da conduta de algum servidor, o mesmo será 
responsabilizado administrativamente. 
 
12.3.  No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 
estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Prefeitura 
Municipal de Jaciara por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 
 
12.4.  Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do licitante vencedor junto ao 
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores - SICAF, mediante consulta “on-line”, cujo 
documento será anexado ao processo de pagamento. 
 
12.5.  Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor antes de paga ou relevada multa, que 
porventura lhe tenha sido aplicada. 
 
13  DAS PENALIDADES 
 
13.1.  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 

 
13.1.1.  Advertência; 
 
13.1.2.  A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do 
órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 
seguintes percentuais: 
 
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 
(trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias, ocasião em que o contrato será rescindido; 
 
III - 25% (vinte e cinco por cento) em caso de descumprimento total das obrigações contratuais, com 
conseqüente rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 
 
13.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo de sanção paliçada com base no 
contido no subitem 13.1.3.  
 
13.2. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração do CONTRATANTE poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
13.3.  Para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, a penalidade aplicada será: 
 
13.4. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) calculada sobre o valor da futura contratação; 
 
13.5.  O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado.  
 
13.6. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  
 
13.7.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 
Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
14.  DOS RECURSOS  
 
14.1.  Dos atos da Prefeitura Municipal de Jaciara, decorrentes da aplicação relativas a este Edital e 
seus Anexos, caberão recursos administrativos na forma do Art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.  DA IMPUGNAÇÃO 
 
15.1.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, nos termos do art. 41, § 1º da Lei 
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8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação junto à Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida 
Antônio Ferreira Sobrinho, nº 1075, Centro – Jaciara-MT, no horário de 8h00 às 11h e de 13h às 
17h00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, não sendo aceito, em nenhuma hipótese, aquele 
encaminhado via fax ou por remessa postal. 
 
15.2.  Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação, no prazo de 03 (três) 
dias úteis.  
 
15.3.  Acolhida a impugnação contra este Edital será definida e publicado aviso no D.O.U. com nova 
data para a realização deste certame, salvo se esta não implicar em alterações que afetem a formulação 
das propostas. 
 
 
16.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1.  Este Edital e seus Anexos, bem assim a proposta do licitante vencedor, integrarão o Contrato, 
independentemente de sua transcrição.  
 
16.2.  É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase 
desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste 
certame licitatório.  
 
16.3.  Fica assegurado à PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA o direito de revogar esta 
licitação por razões de interesse públicos decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
16.4. A anulação deste procedimento licitatório induz à do contrato. 
 
16.5.  Após a homologação desta Concorrência, o licitante vencedor será convocado, por escrito, 
para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, assinar o respectivo contrato. 
 
16.6.  As empresas e ou entidades licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado deste processo 
licitatório. 
 
16.7.  As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
16.8.  Após apresentação das propostas não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
16.9.  O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do instrumento contratual. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido neste subitem, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 
 
16.10.  As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, da finalidade e da segurança desta contratação.  
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16.11.  Os interessados poderão solicitar até o 10º (décimo) dia anterior à data de entrega dos 
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações referentes a este Edital e seus Anexos, 
exclusivamente através do e-mail: licitacao@jaciara.mt.gov.br   
 
16.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
 
16.13.  Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital e seus Anexos, 
os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto desta licitação, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 8.666/93, aplicando-lhe, quando 
for o caso, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação 
Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos 
Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
17. DOS CONSÓRCIOS 
 
17.1.  Os consorciandos deverão apresentar, além dos documentos exigidos, compromisso de 
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as 
obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciando pelos atos praticados por qualquer 
deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente. 
 
17.2. Para prova de habilitação jurídica e regularidade fiscal cada consorciando deverá apresentar os 
documentos exigidos nos subitens 5.7 e 5.8 deste Edital. 
 
17.3.  Para prova de qualificação técnica, cada consorciando deverá apresentar o documento indicado 
no subitem 5.10.2.  
 
17.4.  Para fazer prova de qualificação econômico-financeira, cada consorciando deverá apresentar 
suas demonstrações financeiras e possuir os índices contábeis mínimos indicados neste Edital (LG, LC 
e SG). Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial indicada na alínea “d” do subitem 5.8.. 
 
17.5.  O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 
objeto licitado, até sua aceitação definitiva. 
 
17.6.  As alterações na constituição ou composição do consórcio deverá ser submetida à anuência e 
aprovação da PREFEITUA MUNICIPAL DE JACIARA, visando manter válidas as premissas que 
asseguraram a habilitação do consórcio original. 
 
17.7.  Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se 
constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará 
denominação própria diferente da de seus integrantes. 
 
17.8. Os consorciandos deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato, 
eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem 
tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e 
registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos 
legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem. 
 
17.9. Qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer a um lote, quando o certame for 
assim dividido, não poderá participar, neste mesmo lote, isoladamente ou compondo outro consórcio. 
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18.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. A empresa e ou entidade CONTRATADA deve cumprir fielmente as condições e exigências 
contidas neste Edital, e em especial: 
 
18.1.1.  Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas e necessárias para que todos os serviços sejam realizados com utilização eficiente dos 
recursos disponíveis; 
 
18.1.2.  Prestar os serviços, no local e horário definido neste Edital, com profissionais adequadamente 
capacitados, ou seja, com o conhecimento e experiência compatíveis com os serviços a serem 
realizados; 
 
18.1.3.  Orientar seus profissionais, no sentido de: 
 
18.1.3.1. Cumprir as normas de segurança, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais 
cabíveis; 
 
18.1.3.2..  Exercer controle de assiduidade e da pontualidade de seus profissionais; 
 
18.1.3.3.  Acatar as orientações da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sujeitando-se a mais 
ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 
 
18.1.3.4.  Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os profissionais afastados por 
motivos diversos (férias, licenças previstas por lei e outros casos justificados ou não), de forma a não 
causar descontinuidade na prestação dos serviços; 
 
18.1.3.5.  Substituir imediatamente o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem 
prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou falta de urbanidade ou que venha a 
transgredir as normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA; 
 
18.1.3.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, previdenciários e obrigações 
previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 
 
18.1.3.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA; 
 
18.1.3.8. Reportar a Unidade Executora Local – UEL imediatamente quaisquer anormalidades, erros e 
irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações dos 
profissionais contratados, de servidores públicos ou de terceiros; 
 
18.1.3.9. Manter os seus profissionais informados quanto às normas disciplinares da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA, exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à utilização e 
segurança das instalações; 
 
18.1.3.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a PRFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA; 
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18.1.3.11.  Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA e a terceiros por seus profissionais na execução do presente Contrato; 
 
18.1.3.14. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACIARA os esclarecimentos julgados necessários; 
 
18.1.3.15. Apresentar cronograma de execução, compatibilizado com os quadros de demanda, 
visando à programação das diversas fases dos serviços; 
 
18.1.3.16. Atender as solicitações de serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, de 
acordo com especificações técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de 
execução que venham ser estabelecidos nas “OS”; 
 
18.1.3.17. Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão de serviços. 
 
19.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1.  Assegurar o acesso dos empregados da empresa e ou entidade, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar as tarefas. 
 
19.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas. 
 
19.3. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa e ou entidade que 
ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação econômico-financeira. 
 
19.4. Relacionar-se com a empresa e ou entidade exclusivamente através de pessoa por ela 
credenciada. 
 
19.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato. 
 
19.7. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à empresa e ou entidade, após o cumprimento das 
formalidades legais. 
 
19.8. Observar e por em prática as recomendações feitas pela empresa, no que diz respeito a 
condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações. 
 
19.9. Estabelecer local apropriado para guarda dos materiais, máquinas e equipamentos, devendo a 
empresa e ou entidade disponibilizar, sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, 
armários, prateleiras, tapume, etc., necessários para guarda dos materiais, máquinas e equipamentos. 
 
19.10. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das Cláusulas 
e condições estabelecidas no Contrato. 
 
19.11. Os casos omissos relativos às especificações aqui consignadas ou quaisquer outros 
documentos que se referirem direta ou indiretamente aos serviços objeto da presente contratação, serão 
dirimidos pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, cuja formulação deverá ser 
por escrito a ela devidamente encaminhada. 
 
19.12. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato sob os aspectos qualitativo e quantitativo, por 
intermédio de um representante especialmente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei nº. 
8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, 
não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços. 
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19.13. Prestar ao preposto da CONTRATADA, as informações e esclarecimentos pertinentes ao 
desenvolvimento de suas atribuições. 
 
19.14. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
 
19.15. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
administração ou do endereço de prestação dos serviços ou de cobrança. 
 
19.16. Verificar, em relação aos empregados da CONTRATADA, o atendimento dos requisitos de 
qualificação profissional exigidos para a execução dos serviços objeto do Termo de Referência. 
 
19.17. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que 
embarace a fiscalização, ou ainda, que conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
desempenho das funções que lhe sejam atribuídas. 
 
19.18. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, pelos serviços prestados, nas condições e preços 
pactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatura, e depois de constatado o cumprimento de todas as 
formalidades e exigências contratuais. 
 
20. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: 
 
A) ANEXO I       – TERMO DE REFERÊNCIA 
B) ANEXO II      – MINUTA DO CONTRATO 
C) ANEXO III     – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
D) ANEXO IV     – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
E) ANEXO V    – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
 
 

Jaciara, 21 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 

ANA CLAUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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ANEXO I - DO EDITAL 
 
 

                                                                                                                             

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATIVIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

PAC 2 – JACIARA 

 

1. Identificação 

  

 O presente Termo de Referência descreve os serviços necessários para o desenvolvimento 

das atividades de Regularização Fundiária e especifica as condições a serem atendidas na execução do 

Contrato de Repasse 0352398-38/2011/ MCIDADES/CAIXA – PROGRAMA FNHIS, Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários/ PAC2 no que se refere às Atividades Jurídicas e 

Administrativas de Regularização Fundiária da Região da Cidade Baixa. 

 

1.1  Antecedentes 

 Considerando que o Município de Jaciara já vinha desenvolvendo o Programa de Regularização 

Fundiária, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, e a 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, especialmente dos lotes oriundos do loteamento da 

Cipa – Colonizadora Industrial e Pastoril Agrícola Cipa Ltda, que foi extinta por ordem judicial, 

ainda no ano de 1990, o presente programa é, nada menos, do que a continuidade dos trabalhos já 

implementados, mas, agora, com a disponibilização de recursos financeiros e de pessoal, que levarão 

a uma maior efetividade da finalidade, que é a de permitir a regularidade do domínio exercido sobre 

os lotes ocupados irregularmente, especialmente porque haverá o envolvimento de toda a 

comunidade beneficiada e de entidades da comunidade, como associações de bairros, bem como a 

formalização da  Unidade Executora Local do Programa – UEL, e a Comissão de Acompanhamento 

de Obra – CAO, a ser formada por representantes destas instituições, do Poder Público e de 

Moradores.   

2. Objetivo  

 Subsidiar os procedimentos para a seleção de empresa especializada na execução de 

serviços de Mobilização Social e Regularização Fundiária para realização de serviços de mobilização 

social, recadastramento, atualização imobiliária, georreferenciamento, alocação de lotes, e 

regularização fundiária do uso do solo urbano da Cidade Baixa, do Município de Jaciara, bem como, 

coleta de informações, com base nas certidões que serão fornecidas pelo Cartório de Registro de 
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Imóveis de Jaciara, com o propósito de implementação do Plano de Regularização Fundiária, para 

assegurar que os projetos, programas e ações sejam efetivamente implementados.  

 As áreas objeto desta Regularização (área de intervenção) são afetas à Região da Cidade 

Baixa que foi declarada Zona de Especial Interesse Social, por meio de Lei Municipal Específica 

(1.307/10). 

 

 3. Objetivos Específicos 

       

 3.1.  Definir padrões para a elaboração do Plano de Mobilização Social; 

 

 3.2. Estabelecer critérios para as atividades de sensibilização e capacitação dos beneficiários 

para a importância da regularização fundiária como revestimento formal de garantia do direito à moradia e 

apropriação da mais valia dela decorrente pelos ocupantes com baixa- renda. 

 3.3.   Estabelecer parâmetros para a ação de implementação dos planos e programas de 

regularização fundiária, através de medidas jurídicas e administrativas aptas a formalizar ou inserir na 

esfera patrimonial dos ocupantes o domínio ou direito real sobre as áreas de sua moradia ou destinadas a 

esse fim.   

  

  3.4.  Indicar as áreas a serem regularizadas para inclusão nos cadastros municipais e das 

concessionárias de serviços públicos. 

 

4. Metodologia 

 

O trabalho será desenvolvido em quatro etapas, conforme descrito a seguir: 

 

4.1  Etapa 1 – Sensibilização/ Plano de Mobilização: 

 

Etapa inicial de sensibilização e formação da população envolvida para participação ativa nos 

procedimentos de regularização fundiária. Saliente-se, por oportuno, que as ações de sensibilização e 

formação dos beneficiários da intervenção permeiam todo o procedimento de regularização fundiária, 

que depende em grande monta do sucesso dessas atividades para a implementação das ações 

desenvolvidas tanto em área pública quanto em área sob a titularidade formal de particular.   

 

4.1.1 Ações a serem desenvolvidas nas áreas na etapa de sensibilização: 
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- Elaborar Plano de Mobilização, contendo as atividades que serão desenvolvidas com respectivos 

responsáveis e cronograma de atividades. 

– Realizar as reuniões previstas no Plano de Mobilização para desenvolvimento da comunidade 

no processo de regularização, eleição de comissão de moradores, com vista ao acompanhamento do plano 

de regularização fundiária;  

-  Capacitação dos gestores e lideranças locais, para gerenciamento de ações, como também, 

visando à democratização das informações. 

  

4.2      Etapa 2 – Levantamentos Fundiários: 

 

4.2.1 Ações a serem desenvolvidas nas áreas nesta etapa: 

- Inserção dos imóveis no patrimônio do poder público outorgante (doações para o FAR no 

Jardim Aeroporto fase 2/ MCMV);  

- Levantamento sócio-econômico cadastral, relativo às áreas específicas, sendo que o cadastro 

físico de cada lote deverá conter, além dos itens previstos no anexo 5, do Manual de 

Regularização Fundiária Plena, do Ministério das Cidades, os seguintes itens: 

a) Pasta, que será fornecida pela Prefeitura Municipal, com a indicação do nome do 

beneficiário ou beneficiários, quando for o caso de casal ou conviventes, na capa frontal 

da pasta; 

b) O Cadastro imobiliário, a ser fornecido pela Prefeitura Municipal (Certidão de Valor Venal 

e Negativa ou Positiva do IPTU); 

c) Cópia do CPF e do RG, do beneficiário ou beneficiários; 

d) Desenho do lote, na quadra, ou em parte dela, com indicação do norte, memorial 

descritivo do lote, com pontos georreferenciados, de todas as extremidades do mesmo; 

e) Cópia dos documentos que comprovem a posse ou propriedade do lote; 

f) Número do lote e indicação predial, onde existir; 

g) Número de domicílios por lote; 

h) Qualificação dos confrontantes e assinaturas de todos em carta ou cartas de confinante (s); 

i) Uma fotografia do lote, que permita a visualização e caracterização frontal do mesmo; 

j) A empresa deverá buscar informações com, no mínimo 3 (três) vizinhos, que comprovem 

a veracidade das informações prestadas pelos beneficiários; 

k) Coleta de assinatura em declaração de pobreza, quando for o caso, e em procuração, para 

ingresso das ações de adjudicação e de usucapião. 

l) Registro do domínio público em livro próprio ou no Registro Geral de Imóveis; 

 

4.3. Etapa 3 – Concessão de Títulos nos Loteamentos Elias Domingos e Aeroporto Fase II: 
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 - Mobilização Social para a Concessão dos títulos definitivos/autorizações de escriturações aos 

ocupantes das áreas públicas. 

 

4.3.1 Ações a serem desenvolvidas nesta etapa: 

-  Preparação da documentação e cerimonial para entrega dos títulos. 

-  Reunião para apresentação e entrega dos instrumentos de regularização, bem como, esclarecimento 

das obrigações dos beneficiários.  

 

4.4.    Etapa 4 - Ação Jurídica: 

-   Interposições das Ações de Usucapião Individuais, Plúrimas ou Coletivas, conforme o caso, e, dos 

Pedidos de Adjudicações, junto ao Espólio de Osvaldo da Costa Ferreira. 

 

4.4.1.   Ações a serem desenvolvidas nesta etapa: 

 – Procedimentos jurídicos para interposições das ações de usucapião individuais, plúrimas ou 

coletivas, conforme o caso; 

-  Procedimentos jurídicos para pedidos de adjudicações, junto ao Espólio de Osvaldo da Costa 

Ferreira.  

 

5.        Produtos Esperados 

 
5.1      Etapa 1: 

5.1.1  Produtos: 

- Plano de Mobilização ;  

- Relatório das atividades contendo atas das reuniões, listas de presença e registros fotográficos; 

- Ata de eleição e posse da comissão dos beneficiários; 

- Relatório da capacitação das lideranças, com registros fotográficos e lista de presença; 

- Relatório das atividades em meio eletrônico e impresso. 

 

5.1.2 Documentos a serem apresentados nesta etapa: 

- Portaria Municipal designando o coordenador do trabalho pelo Município de Jaciara, responsável pelo 

desenvolvimento dos produtos da modalidade; 

- Documental comprobatório das propriedades das áreas;  

- Avaliação jurídica preliminar apresentando a viabilidade da regularização fundiária das áreas. 
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5.2 Etapa 2: 

5.2.1 Produtos: 

- Processos, devidamente cadastrados e instruídos; 

- Relatório contendo os levantamentos do cadastramento sócio-econômico e do mapeamento das 

comunidades ocupantes das áreas objeto de intervenção; 

- Relatório e plantas contendo os levantamentos topográficos das áreas objeto da intervenção;  

- Registros fotográficos, de cada lote, insertos nos processos; 

- Relatório das atividades contendo atas das reuniões, listas de presença e registros fotográficos. 

 

5.2.2 Documentos a serem apresentados nesta etapa: 

- Certidão de inteiro teor relativo ao domínio do imóvel do outorgante; 

- Certidões de valor venal e de débitos do imóvel; 

- Mapas e fotografias. 

 

5.3 Etapa 3 

5.3.1 Produtos: 

- Relatório das atividades contendo atas das reuniões, listas de presença e registros fotográficos; 

- Comprovantes da entregas das autorizações de Escriturações/Títulos Definitivos; 

- Registros fotográficos; 

- Relatório contendo todos os dados dos beneficiários que receberam as autorizações de 

Escriturações/Títulos Definitivos. 

 

  5.4    Etapa 4 

  5.4.1 Produtos: 

- Relatório das atividades contendo atas das reuniões, listas de presença e registros fotográficos; 

- Sentença das Ações Judiciais interpostas; 

- Carta de adjudicação; 

- Relatório contendo todos os Processos devidamente cadastrados. 

 

  6. Atividades – Detalhamento 

 Em anexo. 
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  7. Fontes de Informação  

-     Constituição Federal; 

-     Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01; 

-     Resoluções do Conselho Nacional das Cidades; 

-     MP nº 2.220/01; 

-     Resoluções do Conselho Nacional das Cidades; 

-     IBGE - Censo 2004; 

-     Lei 6.015/73; 

-     Lei 6.766/79; 

-     Lei 8.666/93; 

-     Lei 10.406/02; 

-     Lei 6.938/81; 

-     Lei 4.771/65; 

-     Medida Provisória 2.166/01; 

-     Resoluções do Conama sobre Regularização Fundiária; 

-     Lei 4.591/64; 

-     Lei 9.636/98; 

-     Lei 11.481/07;  

-     Lei 8.935/94; 

-     Lei 10.169/00; 

-     Lei 10.931/04; 

-     Lei 9.785/99; 

-     Decreto Lei 3.365/41; 

-     Decreto Lei 271/67; 

-     Legislação Estadual sobre Registros Públicos, Pareceres e Provimentos da Corregedoria Geral de 

Justiça; 

-     Lei Orgânica; 

-     Plano Diretor; 

-     Código de Obras e de Posturas Municipal; 

-     Leis de Instituição de Zeis no Município; 

- Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 

- Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal; 

- Site do Ministério das Cidades www.cidades.gov.br; 

- Publicação: Regularização da Terra e Moradia: O Que é e Como Implementar. 

 



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 

8. Prazos. 

 A execução dos produtos será realizada em um prazo máximo de 730 dias, contados a partir da 

aprovação do Termo de Referência com o seguinte cronograma. 

 

9. Custos. 

Produto 1 R$      262.000,00 20,00% do valor dos serviços  

Produto 2 R$      917.000,00 70,00% do valor dos serviços 

Produto 3 R$        65.500,00 5,00% do valor dos serviços 

Produto 4 R$        65.500,00 5,00% do valor dos serviços 

 O valor dos trabalhos é de R$ 1.310.000,00 (Hum milhão trezentos e dez mil reais), a serem 

pagos de acordo com a entrega dos produtos especificados neste Termo de Referência, dispostos no 

anexo III, com a seguinte composição: 

 

10. Cronograma 
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Etapa  Produtos 
 

Repasse Contrapartida Total 

1   
Sensibilização/ 
Plano de 
Mobilização 

    Plano de Mobilização ;  
262.000,00   262.000,00 

 
 
 
 

    Relatório das atividades contendo 
atas das reuniões, listas de presença 
e registros fotográficos; 
 Ata de eleição e posse da comissão 
dos beneficiários; 
 Relatório da capacitação das 
lideranças, com registros 
fotográficos e lista de presença; 
       Relatório das atividades em 
meios eletrônico para inserção no 
site da prefeitura. 

2   
Levantamentos 
Fundiários 

 Processos, devidamente cadastrados 
e instruídos; 

837.000,00 80.000,00 917.000,00 

Relatório contendo os levantamentos 
do cadastramento sócio-econômico e 
do mapeamento das comunidades 
ocupantes das áreas objeto de 
intervenção; 
 Relatório e plantas contendo os 
levantamentos topográficos das 
áreas objeto da intervenção;  
   Registros fotográficos, de cada 
lote, insertos nos processos; 
  Relatório das atividades contendo 
atas das reuniões, listas de presença 
e registros fotográficos. 

3 Concessão 
de Títulos nos 
Loteamentos 
Elias 
Domingos e 
Aeroporto  
Fase II 

 Relatório das atividades contendo 
atas das reuniões, listas de presença 
e registros fotográficos; 

65500,00   65.500,00 

 Comprovantes da entregas das 
autorizações de 
Escriturações/Títulos Definitivos 

Registros fotográficos da entrega 
 Relatório contendo todos os dados 
dos beneficiários que receberam as 
autorizações de 
Escriturações/Títulos Definitivos. 

4   Ação 
Jurídica 

  Relatório das atividades contendo 
atas das reuniões, listas de presença 
e registros fotográficos; 

65.500,00   65.500,00 

Sentença das Ações Judiciais 
interpostas; 

Total   1.230.000,00 80.000,00 1.310.000,00 
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11. Equipe técnica. 

 Os serviços deverão ser realizados com mão-de-obra qualificada, com equipe de campo 

coordenada por técnico habilitado pelo CREA  (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de 

Mato Grosso),  com  as  anuidades  pagas, e,  se  for  o  caso  de profissional de outra região, o mesmo 

deverá apresentar o visto no CREA-MT. Deverá, ainda, ter em seus quadros advogado devidamente 

inscrito na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, com anuidades pagas, e, se for o caso de 

profissional de outro Estado da Federação, deverá ter inscrição complementar, na OAB – Ordem dos 

Advogados do Brasil, além de comprovar ser experiente na área de Regularização Fundiária e também 

possuir em seus quadros profissionais Assistente Social ou Psicólogo que comprove experiência em 

mobilização social e comunitária. Os profissionais responsáveis pela coordenação do trabalho de 

campo deverão apresentar a certidão de acervo técnico e atestado de capacidade técnica/certidão, com 

atribuições oriundas do objeto deste projeto básico. Além de tais profissionais acima citados, a 

contratada deverá contar com, no mínimo, 7 (sete) profissionais, com experiência na área, conforme 

quadro abaixo. 

 

11.1 Técnicos: 

EQUIPE CHAVE  

QUANT ESPECIALIDADE FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

01 Advogado  Coordenador 

Formação em Direito com experiência 
em ações de desenvolvimento 
comunitário, regularização fundiária. 
 

01 
Engenheiro 

Civil/Arquiteto 
Urbanista 

Coordenador 

Profissional de nível superior com  
experiência mínima de 05 (cinco ) de 
formação profissional em Engenharia 
Civil e/ou Arquitetura. 
 

01 
Assistente 

Social/Psicólogo 
Coordenador 

Profissional de nível superior com 
formação profissional em Serviço Social, 
Psicologia 

 
EQUIPE 

COMPLEMENTAR 

 

01 Engenheiro Civil e ou 
Arquiteto Urbanista   

Projetista 

Profissional de nível superior com  
experiência mínima de 03 (três ) de 
formação profissional em Arquitetura e 
Urbanismo 

01 Pedagogo 
Educação 

Comunitária 
Profissional de nível superior com 
formação profissional em Pedagogia 
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01 
Engenheiro 

Agrimensor/Técnico 
em Agrimensura 

Serviços 
Topográficos 

Profissional de nível técnico ou superior 
com  experiência mínima de formação 
profissional em Engenharia agrimensura 
ou técnico em agrimensura 

01 Técnico em 
Informática 

Serviços de 
Informática 

Profissional de nível técnico ou superior 
com experiência mínima de e formação 
profissional em Informática e ou Técnico 
em Informática 

  

12. Local e Realização. 

 

Deverá a empresa manter escritório localizado na Cidade de Jaciara, e, deslocar pessoal 

tecnicamente qualificado à sede do município, quando solicitada a tal, visando coleta de material e 

troca de informações acerca dos serviços diários a serem executados, sendo que a carga horária a ser 

cumprida será de total responsabilidade da empresa. 

 

13. Considerações Relevantes para o Desenvolvimento do Trabalho: 

 

Nos Bairros Elias Domingos e Jardim Aeroporto II, Fase I, a contratada providenciará a 

documentação para encaminhamento ao Cartório, para lavratura das escrituras, visto que se tratam de 

loteamentos em áreas do Município de Jaciara, sendo ainda, que, quanto ao lotes do Bairro João de 

Barro, e, em 100 (cem) lotes do loteamento Elias Domingos, a regularização dos mesmos ficará a 

cargo da empresa Contratada pelo Governo do Estado que venceu a licitação promovida pelo Estado 

de Mato Grosso. 

- De todos os lotes oriundos do loteamento da Cipa, dos Bairros Planalto e Santo Antonio, que 

foram destinados ao Sócio Navarro da Costa Ferreira, por ocasião da dissolução judicial da referida 

empresa, a contratada providenciará a documentação para encaminhamento ao Cartório, para lavratura 

das escrituras, e, dos lotes que não for possível, em face da inexistência de documentação autorizativa 

ou de eventual falecimento do Sr. Navarro da Costa Ferreira, providenciará a documentação para 

encaminhamento de ações de usucapiões coletivas, ou de ações de usucapiões individuais, a serem 

intentadas pela contratada; 

– De todos os lotes oriundos do loteamento da Cipa, dos Bairros Planalto e Santo Antônio, que 

foram destinados ao Sócio Osvaldo da Costa Ferreira, por ocasião da dissolução judicial da referida 

empresa, a contratada providenciará a documentação para habilitação dos pedidos de adjudicação 

junto ao Processo de Inventário, que tramita junto ao Foro local, junto à Primeira Vara Cível, com 

Código 2447, por parte da Municipalidade, e, e, dos lotes que não for possível, em face da inexistência 
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de documentação autorizativa, providenciará a documentação para encaminhamento de ações de 

usucapiões coletivas, plúrimas ou individuais, a serem intentadas pela contratada; 

– De todos os lotes oriundos do loteamento da Cipa, dos Bairros Planalto e Santo Antonio, que 

foram destinados aos sócios Coriolano de Assumpção, Joana da Costa Ferreira, Milton da Costa 

Ferreira e Paulo da Costa Ferreira, por ocasião da dissolução judicial da referida empresa, bem como, 

de todos os lotes dos loteamentos Jardim Aeroporto Fases I e II, Jardim Clementina Fases I e II; 

Jardim Leblon, Jardim Aurora, e Jardim Esmeralda, providenciará a documentação para 

encaminhamento de ações de usucapiões coletivas, plúrimas ou individuais, a serem intentadas pela 

contratada; 

Enfatizamos ainda, que para o desenvolvimento do trabalho e atingimento do objetivo final 

deverão ser realizadas visitas técnicas, alocação e georreferenciando dos lotes; demarcação para o 

parcelamento do solo urbano - desmembramentos e remembramentos -, quando for o caso; coleta de 

informações, para fins de obter dados acerca do tipo de ocupação existente sobre cada lote dos bairros 

da “Cidade Baixa” (proprietário, possuidor ou detentor), e, que tipo de documentação cada um detém, 

para comprovação da forma de ocupação, obtendo cópias dos documentos apresentados, além de 

cópias dos documentos pessoais dos proprietários/possuidores/detentores, com fornecimento da 

documentação coletada, em processos devidamente catalogados e individualizados, por lotes, quadras 

e bairros, tudo com base nas certidões fornecidas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara, e no 

cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, e, fará a apresentação de planta geral detalhada, para 

viabilizar serem os lotes registrados e regulamentados no  Registro Geral de  Imóveis desta Comarca  

de  Jaciara, por meio de ações judiciais de usucapiões individuais, plúrimas ou coletivas e/ou 

habilitações em processo de inventário judicial,  tudo  em  conformidade com  as normas  vigentes  da 

ABNT;  Tipos  de Linhas e  Aplicações, de acordo com as  ABNT NBR 8403,  de  março  de 1.984, e, 

ABNT NBR 8196,  de  dezembro  de  1.999;  Escalas  do  Desenho  que  será  de  1:2.000,  e, Norma  

do Desenho  Técnico  ABNT  NBR  –  10068,  de outubro  de  1.987,  Formato  do  Papel,  a ser 

configurado  na  folha  A1, setorizada por bairros, e, plantas  individuais  dos  lotes,  com os 

respectivos memoriais  descritivos,  em  formato  A4,  devidamente  arquivados  em  pastas, sendo que 

estas serão fornecidas pela Administração Municipal.  Os desenhos deverão estar configurados de  

com  as  normas  do  desenho  técnico, dando ênfase  a  boa  leitura  e  interpretação  dos  mesmos,  

acompanhando  um   arquivo  digital  na extensão DWG – (auto CAD), gravado em drive CDROM, 

para uso interno da contratada. A contratada deverá, ainda, mensalmente, fornecer os dados para 

alimentação do sistema de cadastro dos lotes regularizados por meio do Programa de Regularização, 

para lançamento junto ao site do Município de Jaciara www.jaciara.mt.gov.br, no link Programa de 

Regularização Fundiária, que já se encontra implantado. 
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14. Localização e Descrição das Áreas de Intervenção. 

 

ANEXO I 

Localização e Descrição das Áreas de Intervenção. 

 

Jardim Clementina Antônio Martins 

Ortega 

Registro Mat.  

Fase I Mat. 1913, fl. 113, L 2F  

Fase II Mat. 1954, fls. 154, L 2F  Jaciara  

Das quadras 1 a 12 

Quadra 1 (lotes 1 a 4) 

Quadra 2 (lotes 1 a 11) 

Quadra 3 (lotes  1 a 20) 

Quadra 4 (lotes  1 a 20) 

Quadra 5 (lotes  1 a 16) 

Quadra 6 (lotes  1 a 20) 

Quadra 7 (lotes  1 a 16) 

Quadra 8 (lotes  1 a 20) 

Quadra 9 (lotes  1 a 16) 

Quadra 10 (lotes 1 a 24) 

Quadra 11 (lotes 1 a 26) 

Quadra 12 ( área institucional) 

Total de lotes: 193 

Jardim Aeroporto João Torres Registro  

Mat. Fase I 2.401, L 2H, fl. 01 Jaciara 

Fase II 2402 

Jaciara 

Das quadras 1 a 11 

Quadra 01 (lotes 1 a 21) 

Quadra 02 (lotes 1 a 17) 

Quadra 03 (lotes 1 a 11) 

Quadra 04 (lotes 1 a 16) 

Quadra 05 (lotes 1 a 18) 

Quadra 06 (lotes 1 a 22) 
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Quadra 07 (lotes 1 a 27) 

Quadra 08 (lotes 1 a 27) 

Quadra 09 (lotes 1 a 21) 

Quadra 10 (lotes 1 a 12) 

Quadra 11 (lotes 1 a 33) 

Total de lotes: 225 

Leblon Excel Registro Mat. 7.688, L 2AB, fl. 188 

Jaciara 

Das quadras 1 a 12 

Quadra 01 (lotes 1 a 20) 

Quadra 02 (lotes 1 a 28) 

Quadra 03 (lotes 1 a 28) 

Quadra 04 (lotes 1 a 14) 

Quadra 05 (lotes 1 a 14) 

Quadra 06 (lotes 1 a 28) 

Quadra 07 (lotes 1 a 28) 

Quadra 08 (lotes 1 a 28) 

Quadra 09 (lotes 1 a 28) 

Quadra 10 (lotes 1 a 14) 

Quadra 11 (lotes 1 a 19) 

Quadra 12 (lotes 1 a 12) 

Total de lotes: 261 

Jardim Esmeralda/ Elias 

Domingos  

 

 

 

Município de Jaciara Registro Mat. 7936, L. 2 A, Jaciara 

Das quadras 1 a 12 

Quadra 01 (lotes 1 a 20) 

Quadra 02 (lotes 1 a 26) 

Quadra 03 (lotes 1 a 10) 

Quadra 04 (lotes 1 a 24) 

Quadra 05 (lotes 1 a 25) 

Quadra 06 (lotes 1 a 16) 

Quadra 07 (lotes 1 a 14) 

Quadra 08 (lotes 1 a 10) 

Quadra 09 (lotes 1 a 4) 

Total: 149 

Jardim Aeroporto II – Fase I Município de Jaciara Quadra 01 (lotes 1 a 18) 
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Quadra 02 (lotes 1 a 20) 

Quadra 03 (lotes 1 a 20) 

Quadra 04 (lotes 1 a 20) 

Quadra 05 (lotes 1 a 22) 

Quadra 06 (lotes 1 a 22) 

Quadra 07 (lotes 1 a 22) 

Quadra 08 (lotes 1 a 22) 

Quadra 09 (lotes 1 a 22) 

Quadra 10 (lotes 1 a 24) 

Quadra 11 (lotes 1 a 25) 

Quadra 12 (lotes 1 a 26) 

Quadra 13 (lotes 1a 20) 

Quadra 14 (lotes 1a 14) 

Quadra 15 (lotes 1 a 8) 

Quadra 16 (lotes 1 a 22) 

Quadra 17 (lotes 1 a 22) 

Quadra 18 (lotes 1 a 22) 

Quadra 19 (lotes 1 a 22) 

Quadra 20 (lotes 1 a 22) 

Quadra 21 (lotes 1 a 22) 

Quadra 22 (lotes 1 a 20) 

Total: 457 lotes  

Jardim Aurora Real 

Empreendimentos 

Registro Mat. 1.818, L 2P. fls. 24 Dom 

Aquino e Mat. 3.810, L 2M, fls. 210 e R 7 

L 8, Dom Aquino 

Das quadras 1 a 17 

Quadra 01 (lotes 1 a 24) 

Quadra 02 (lotes 1 a 27) 

Quadra 03 (lotes 1 a 36) 

Quadra 04 (lotes 1 a 18) 

Quadra 05 (lotes 1 a 18) 

Quadra 06 (lotes 1 a 20) 

Quadra 07 (lotes 1 a 20) 

Quadra 08 (lotes 1 a 14) 

Quadra 09 (lotes 1 a 20) 
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Quadra 10 (lotes 1 a 19) 

Quadra 11 (lotes 1 a 09) 

Quadra 12 (lotes 1 a 14) 

Quadra 13 (lotes 1 a 24) 

Quadra 14 (lotes 1 a 13) 

Quadra 15 (lotes 1 a 13) 

Quadra 16 (1 a 28) 

Quadra 17 (1 a 28) 

Total: 345 lotes 

  

 

Cipa – Osvaldo da Costa 

Ferreira  

Registro Mat. 01, Livro 

08 

 

Das quadras  

91 (lotes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) 

92 (lotes 4, 5)  

93 (lotes 6, 6 A, 8, 9) 

171 (lotes  11 A, 12, 16 A, 17) 

172 (lotes 17, 21 A, 24) 

174 (lotes 7, 8, 19, 20, 24, 33, 34) 

175 (lotes 17, 18, 21 A, 24, 30) 

176 (lotes 7, 8, 9, 24, 25, 29, 30) 

177 (lotes 1, 2, 3,18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38) 

178 (lotes 9, 9 A,15, 17) 

179 (lotes 9, 10, 18, 23) 

180 (8, 9, 10, 20, 21, 21 A, 29, 30, 31) 

181 (lotes 12, 15, 25, 26, 33) 

182 (lotes 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29) 

183 (lotes 1, 2, 3, 16, 17, 18, 28, 29, 30) 

184 (lotes 1, 2, 16, 17, 19, 20, 29, 30) 

185 (lotes 13, 15, 22, 23, 24, 31, 32, 33) 

190 (lotes 6, 7, 8, 31) 

191 (6, 7, 8, 9, 20) 

192 (lotes 15, 16, 17, 25, 26, 27) 

193 ((lotes 5, 6, 7, 8) 

194 (lotes 15, 16, 17, 18, 19,  29, 31, 32) 
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195 (lotes 6, 7, 8, 9, 10, 22, 25) 

196 (lotes 3 A, 4, 4 A,  5, 12, 12 A,19, 20) 

197 (lotes 4, 5, 6, 21, 22, 23, 32, 33, 34) 

198 (lotes 1, 2, 3, 15, 16, 17, 27, 28, 29) 

199 (lotes 13, 14, 15, 24, 25, 26) 

201 (lotes 16, 17, 18, 23) 

202 (lotes 13, 14, 21 A, 22, 23, 30, 31, 32) 

204 (lotes 12, 14, 15, 25, 26, 31, 32) 

205 (lotes 13 A, 4 A, 13, 13 A, 17, 18) 

206 (lotes 1,  4, 5, 17, 18, 19, 29, 30, 31) 

207 (lotes 9, 10, 15, 19, 20) 

208 (lotes 10, 11, 12, 23, 24, 25) 

209 (lotes 8, 9, 10, 21, 21 A, 22, 31, 32, 

33) 

210 (lotes 17, 18, 27, 28, 29, 31) 

211 (lotes 3, 4, 5,16, 17, 18, 27, 28, 29) 

212 (lotes 1, 2, 3, 15, 16, 25, 26, 28) 

213 (lotes 12, 13, 14, 25, 26, 31, 32) 

214 (lotes 12, 13, 14, 21, 21 A, 22, 29, 30, 

31) 

215 (lotes 6, 7)  

216 (lotes 12, 12 A, 27, 28) 

217 (lotes 4, 5, 6, 18, 19, 20, 29, 30, 31) 

218 (lotes 2, 3, 4, 19, 20, 21, 27, 28, 29) 

219 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 25, 32, 33, 

34) 

220 (lotes 12, 13, 14, 21, 21 A, 22, 29) 

221 (lotes 10, 10 A, 11, 21, 21 A, 22, 29, 

30, 31) 

222 (lotes 7, 8, 9) 

223 (lotes 2 A, 3, 3 A, 11 A, 12, 15 A, 16, 

16 A, 21) 

224 (lotes 1, 2, 3, 17, 18, 19, 26, 27, 28) 

225 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 25, 32, 33, 

34) 
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226 (lotes 13, 14, 15, 21 A, 22, 23, 30, 31) 

227 (lotes 10, 10 A, 11, 21, 21 A, 22, 29, 

30, 31) 

228 (lotes 8, 9, 10, 23, 26) 

229 (lotes 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 

40, 41) 

230 (lotes 1, 2, 3, 18, 19, 20, 26, 27, 28) 

231 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 25, 30, 34) 

232 (lotes 12, 13, 14, 21, 21 A, 22, 29, 30, 

31) 

233 (lotes 10, 10 A, 11, 20, 21, 22, 28, 29) 

234 (lotes 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 37, 

38, 42, 43) 

236 (lotes 4, 5, 6, 21, 21 A) 

237 (lotes 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 

43) 

243 (lotes 24, 25, 26, 27) 

135 (26, 27, 28) 

136 (lotes 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 27) 

143 (lotes 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 

32) 

144 (lotes 10, 11, 12, 19, 20, 21) 

150 (lotes 14, 15, 23, 24) 

151 (lotes 9, 10, 10 A, 11, 19, 20, 21, 21 

A) 

152 (5, 6, 7, 20, 21, 22) 

158 (lotes 18, 19, 20, 21, 21 A, 28, 29) 

160 ((lotes 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 

161 (lotes 9, 10, 15, 16, 21,22) 

164 (lotes 1, 2, 3) 

166 (lotes 12, 13, 27, 29, 30, 31) 

167 (lotes  5, 5 A, 6, 6 A, 7, 7 A, 20) 

168 (lotes 2 A, 4, 5, 15,  24, 25) 

169 (lotes  4, 5, 6, 19, 20, 21,) 

Total: 616 
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Cipa – Paulo da Costa 

Ferreira 

Registro Mat. 01, Livro 

08 

 

Das quadras  

92 (lotes 6, 7, 8, 31, 32, 33)  

93 (lotes 3, 3 A, 4, 4 A) 

170 (lotes 8, 18) 

171 (lotes  10 A, 11, 14 A, 16) 

172 (2, 21) 

174 (lotes 5, 6, 13, 17, 18, 21 A, 23, 26) 

175 (lotes 15, 16, 26, 27, 28) 

176 (lotes  4, 5, 6, 22, 23, 33, 34) 

177 (lotes 15, 16, 17, 29, 30, 31) 

179 (lotes 5, 5 A, 15, 16) 

180 (lotes 5, 6, 7, 18, 19, 26, 27, 28) 

181 (21, 23, 24, 30, 31) 

182 (lotes 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23) 

183 (lotes 10 A, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 34) 

184 (lotes 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28) 

185 (lotes 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 30) 

188 (lotes 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 

29, 30) 

190 (lotes 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 

29) 

191 (lotes 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 27) 

192 (lotes 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24) 

193 ((lotes 10, 11, 12) 

194 (lotes 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28) 

195 (lotes 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 21 A,  

31) 

196 (lotes 1, 1 A, 2, 2 A,  3, 11 A, 15, 15 A, 

18) 

197 (lotes 1, 2, 3,18, 19, 20, 29, 30, 31) 

198 (lotes 12, 13, 14,  24, 25, 26, 33, 34) 

199 (lotes 11, 12, 21, 22, 23) 

200 (lotes 6, 7, 8) 

201 (lotes 13, 14, 15, 22,  
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202 (lotes 10 A, 11, 12, 19, 20, 21, 27, 28, 

29) 

203 (lotes 5, 6, 7, 18, 19, 20, 26, 27, 28)  

204 (lotes 10, 10 A, 11, 23, 24, 29, 30) 

205 (lotes 1, 1 A, 12, 12 A, 15, 16) 

206 (lotes 14, 15, 16, 26, 27, 28) 

207 (lotes 7, 8, 14, 17, 18) 

208 (lotes 8, 8 A, 9, 20, 21, 22) 

209 (lotes 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30) 

210 (lotes 12, 14, 16, 19, 26, 30) 

211 (lotes 1, 2, 6, 7, 15, 16,  24, 25, 26, 33) 

212 (lotes 12, 13, 14, 23, 24, 33, 34) 

213 (lotes 10, 10 A, 11, 21 A, 22, 29, 30, 31, 

34) 

214 (lotes 10, 10 A, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 

28) 

215 (lotes 4, 5)  

216 (lotes 9, 10, 22, 26) 

217 (lotes 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 28) 

218 (lotes 16, 17, 18, 24, 25, 26, 33, 34) 

219 (lotes 12, 13, 14, 21, 21 A, 22, 29, 30, 

31) 

220 (lotes 10, 10 A, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 

28) 

221 (lotes 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 26, 27, 28) 

222 (lotes 4, 5, 6) 

223 (lotes 1, 1 A, 2, 9B, 10, 10 A, 14, 14 A, 

15, 15 A, 18 A, 20) 

224 (lotes 14, 15, 23, 24, 25, 32, 33, 34) 

225 (lotes 12, 13, 14, 21, 21 A, 22, 29, 30, 

31) 

226 (lotes 10 A, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 29) 

227 (lotes 7, 8, 9, 19, 20, 27, 28, 29) 

228 (lotes 4, 5, 6, 7, 22, 25) 

229 (lotes 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 34, 35,36, 
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37) 

230 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 25, 32, 33, 34) 

231 (lotes 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 27) 

232 (lotes 10, 10 A, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 

28) 

233 (lotes 7, 8, 9, 18, 19, 26, 27) 

234 (lotes 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 

36) 

235 (lotes 1, 2, 3, 18, 19, 20, 31) 

236 (lotes 1, 2, 3, 18, 19, 20, 30) 

237 (lotes 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 40, 41, 

42) 

241 (lotes 8, 9, 13) 

242 (lotes 3, 6) 

243 (lotes 6, 7, 8, 8 a, 20, 21, 22, 22 A, 23) 

135 (22) 

136 (lotes 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23) 

142 (lotes 24, 25, 26) 

143 (lotes  10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28) 

144 (lotes 7, 8, 9, 16, 17, 18) 

149 (lotes 19, 21, 21 A, 22, 29, 30, 31) 

150 (lotes 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 

31, 32) 

151 (lotes 6, 7, 8, 22, 23, 24, 31, 32, 33) 

158 (lotes 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 34) 

160 ((lotes 15, 16, 17, 18, 25, 26, 28) 

161 (lotes 7, 8, 13, 14, 19, 20) 

164 (lotes 4, 5, 14, 15, 16, 17, 33) 

166 (lotes 10, 10 A, 11, 15, 21, 21 A) 

167 (lotes 2, 2 A, 3, 15, 16, 18, 19) 

168 (lotes 2, 2 A, 3, 21, 22, 23, 30) 

169 (lotes 1, 2, 3, 16, 17, 18) 

Total: 600 
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Cipa – Navarro da Costa Ferreira Registro Mat. 01, 

Livro 08 

 

Das quadras  

92 (lotes 11, 12, 13)  

93 (lotes 13, 15, 16) 

170 (lotes 6) 

171 (lotes  9 A, 13 A) 

172 (23) 

174 (lotes 1, 3) 

175 (lotes  23, 25) 

176 (lotes 18, 19) 

177 (lotes  10, 11, 12) 

178 (lotes 13) 

179 (lotes 3, 4) 

180 (lotes 1, 2, 15) 

181 (lotes 7, 8) 

182 (lotes 3, 9) 

183 (lotes 9, 10, 24) 

184 (lotes 6, 7) 

185 (lotes 1, 2, 3) 

188 (lotes 1, 2, 15, 26) 

190 (lotes 16, 17) 

191 (lotes 10, 31, 32) 

192 (lotes 3, 4, 5) 

193 ((lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17) 

194 (lotes 16) 

195 (lotes 16, 17) 

196 (lotes 9, 9 A, 10) 

197 (lotes 12, 13, 14) 

198 (lotes 9, 10, 22) 

199 (lotes 6, 7, 20) 

200 (lotes 3, 3 A,) 

201 (lotes 10, 10 A) 

202 (5, 6, 7) 

203 (lotes 2, 13)  
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204 (lotes  21 A, 22) 

205 (lotes 9 A, 10, 10 A) 

206 (lotes 10 A, 11, 24) 

207 (lotes 4, 13) 

208 (lotes 17, 18) 

209 (lotes 1, 2) 

210 (lotes 10 A, 11) 

211 (lotes 11, 12, 22) 

212 (lotes 9, 10, 21, 21 A) 

213 (lotes 6, 7, 19, 20) 

214 (lotes  4, 5, 6) 

215 (lotes 1)  

216 (lotes 21, 21 A) 

217 (lotes 11, 12, 24) 

218 (lotes 10 A, 11, 12) 

219 (lotes 7, 8, 9) 

220 (lotes 4, 5, 6) 

221 (lotes 1, 2, 3) 

222 (lotes 17, 18, 19) 

223 (lotes 7, 7 A, 7 B, 8) 

224 (lotes  9, 10, 10 A) 

225 (lotes 7, 8, 9) 

226 (lotes 5, 6, 7) 

227 (lotes 1, 2, 3) 

228 (lotes 18, 19) 

229 (lotes 16, 17, 18, 32) 

230 (lotes 10, 10 A, 11) 

231 (8, 9, 10) 

232 (lotes 4, 5, 6) 

233 (lotes 1, 2, 3) 

234 (lotes 17, 18, 31, 32) 

236 (lotes 12, 13, 14) 

237 (lotes 12, 13, 27, 28) 

241 (lotes 5, 6) 

242 (lotes  8, 9) 
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243 (lotes 1, 2, 3) 

135 (22) 

136 (lotes 17, 18) 

142 (lotes 12, 13, 14) 

143 (lotes  4, 5) 

144 (lotes 3, 4) 

149 (lotes 15, 16) 

150 (lotes 4, 5, 16) 

151 (lotes 1, 2, 3) 

152 (lotes 14, 15) 

157 (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

158 (lotes 10, 11) 

160 ((lotes 5, 6, 7, 8) 

161 (lotes 1) 

164 (lotes 6, 7, 8, 22, 29) 

166 (lotes 6, 7, 20) 

167 (lotes 1 B, 3 A) 

168 (lotes 13, 14) 

169 (lotes 13, 14) 

Total: 255 

Cipa – Coriolano de 

Assumpção 

Registro Mat. 01, 

Livro 08 

 

Das quadras  

92 (lotes  12, 15)  

93 (lotes 13) 

170 (lotes  7) 

171 (lotes  10, 14) 

174 (lotes 4) 

175 (lotes 14, 29) 

176 (lotes 20, 21) 

177 (lotes 13, 14) 

178 (lotes  3 A) 

179 (lotes  4) 

180 (lotes 3, 4) 
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181 (lotes 9, 34) 

182 (lotes 1, 10 15) 

183 (lotes 11, 12) 

184 (lotes 3, 4, 5) 

185 (lotes 4, 5, 6, 7) 

188 (lotes 3, 4, 16, 27) 

190 (lotes 10 A, 22, 23) 

191 (lotes 23, 33, 34) 

192 (lotes 1, 2) 

193 ((lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17) 

194 (lotes 17) 

195 (lotes 18, 19) 

196 (lotes 1, 10 A, 11) 

197 (lotes  15, 16, 17) 

198 (10 A, 11, 25) 

199 (lotes 8, 9) 

200 (lotes  5) 

201 (lotes 11, 12) 

202 (lotes 8, 9, 10) 

203 (lotes 3, 4, 14)  

204 (lotes  8, 9) 

205 (lotes 11, 11 A) 

206 (lotes 12, 13, 25) 

207 (lotes 6) 

208 (lotes 6, 7) 

209 (lotes 3, 4) 

210 (lotes 8, 10) 

211 (lotes 13, 14, 23) 

212 (lotes  10 A, 11) 

213 (lotes  8, 9, 21) 

214 (lotes 7, 8, 9) 

215 (lotes 3)  

216 (lotes 7, 8) 

217 (lotes 13, 14, 25) 
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218 (lotes  13, 14, 15) 

219 (lotes 10 A, 11) 

220 (lotes 7, 8, 9,) 

221 (lotes 4, 5) 

222 (lotes 1, 2, 3) 

223 (lotes 8, 9, 9 A) 

224 (lotes 11, 12, 13) 

225 (lotes 10, 10 A, 11) 

226 (lotes 9, 10) 

227 (lotes 4, 5, 6) 

228 (lotes 1, 2) 

229 (lotes 19, 20, 33) 

230 (lotes 12, 13, 14) 

233 (lotes 4, 5, 6) 

234 (lotes 1, 2, 3, 43) 

236 (lotes 15, 16, 17) 

237 (lotes 14, 15, 29, 30) 

241 (lotes 7) 

243 (lotes 4, 5) 

136 (lotes 16) 

142 (lotes 15, 16) 

143 (lotes  33, 34) 

144 (lotes 6) 

149 (lotes 17, 18) 

150 (lotes 6, 7, 21) 

151 (lotes 4, 5) 

152 (lotes 1) 

158 (lotes  12, 13) 

160 ((lotes 9, 10) 

161 (lotes  5, 6) 

166 (lotes 8, 9) 

167 (lotes  8) 

168 (lotes 1, 1 A) 

169 (lotes 15) 

Total: 195 
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Cipa – Joana da Costa Ferreira 

 

Registro Mat. 01, 

Livro 08 

 

Das quadras  

92 (lotes 10, 10 A,  27 A, 28)  

93 (lotes 10, 11, 12) 

170 (lotes  5) 

171 (lotes  9, 13) 

174 (lotes 15, 16) 

175 (lotes 21, 22) 

176 (lotes 15, 16, 17) 

177 (lotes 7, 8, 9, 24, 25) 

178 (lotes 2, 10 A, 14) 

179 (lotes 1, 2) 

180 (lotes 13, 14, 25) 

181 (lotes 3, 4, 6) 

182 (lotes  4, 5, 6) 

183 (lotes  7, 8, 22, 23) 

184 (lotes 8, 9, 10, 11) 

185 (lotes  7, 8, 9) 

187 ((lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 

A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 21 A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34) 

188 (lotes  13, 14, 24, 25) 

191 (lotes 28, 29, 30) 

192 (lotes 6, 7, 8, 9) 

193 ((lotes 13, 14, 15) 

194 (lotes 6, 7, 8, 9) 

195 (lotes 32, 33, 34) 

196 (lotes 7 A,  8, 8 A) 

197 (10, 11, 27, 28) 

198 (lotes 7, 8, 21, 21 A) 

199 (lotes 4, 5, 19) 

200 (lotes 1A , 2, 2 A) 

201 (lotes 33, 34) 

202 (lotes 1, 2, 3, 4) 

203 (lotes 15, 16, 17)  
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204 (lotes 19, 20) 

205 (lotes 8, 8 A,  9) 

206 (lotes 9, 10, 22, 23) 

207 (lotes  3,  4) 

208 (lotes 3, 4, 5) 

209 (lotes  13, 14,  26, 27) 

210 (lotes  22, 24, 25) 

211 (lotes 10, 10 A, 21, 21 A) 

212 (lotes 7, 8, 19, 20) 

213 (lotes  4, 5, 17, 18) 

214 (lotes 1, 2, 3) 

215 (lotes 10,11)  

216 (lotes 19, 20) 

217 (lotes 10, 10 A, 23) 

218 (lotes  8, 9, 10) 

219 (lotes  4, 5, 6) 

220 (lotes 1, 2, 3) 

221 (lotes  6, 15, 16, 17) 

222 (lotes  13, 14, 15, 16) 

223 (lotes 5 A, 6, 6 A) 

224 (lotes 7, 8, 22) 

225 (lotes 4, 5, 6) 

226 (lotes 2, 3, 4, 8) 

227 (lotes 15, 16, 17) 

228 (lotes 3, 16, 17, 21) 

229 (lotes  13, 14, 15, 30, 31) 

230 (lotes  7, 8, 9) 

231 (lotes 5, 6, 7) 

232 (lotes 1, 2, 3, 4) 

233 (lotes 15, 16, 17) 

234 (lotes  15 A, 16, 29, 30) 

236 (lotes  10, 10 A, 11, 30) 

237 (lotes 9, 10, 11, 26) 

241 (lotes  2, 3) 

242 (lotes 5, 6) 



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 

243 (lotes  17, 18, 19) 

136 (lotes 7, 24, 25, 26) 

142 (lotes 9, 10,  11, 12, 13, 14, 20) 

143 (lotes 6, 7, 8, 9) 

144 (lotes 1, 2, 5) 

149 (lotes 10, 11, 12, 13, 14) 

150 (lotes 1, 2, 3) 

151 (lotes  15, 16, 17, 18) 

152 (lotes  11, 12, 13) 

158 (lotes 6, 7, 8, 9) 

160 ((lotes 1, 2, 3, 4) 

161 (lotes 2, 3, 4) 

164 (25, 28) 

166 (lotes  16, 17) 

167 (lotes 1, 1 A) 

168 (10, 11, 12) 

169 (lotes  10, 11, 12) 

Total: 304 

 

Cipa – Milton da Costa 

Ferreira 

Registro Mat. 01, 

Livro 08 

 

Das quadras  

92 (lotes 24, 25, 26, 27)  

93 (lotes 1, 1 A, 2, 2 A) 

170 (lotes 3, 17) 

171 (lotes  8A, 12 A, 17 A, 17 B) 

172 (16, 25) 

174 (lotes 9, 10, 10 A, 21, 21 A, 22,  29, 30, 31, 

32) 

175 (lotes 19, 20, 31, 32) 

176 (lotes 10, 11, 12, 26, 27, 31, 32) 

177 (lotes  4, 5, 6, 21, 22, 23, 26, 27, 28) 

178 (lotes 1, 10 A, 15 A) 

179 (lotes 12, 13, 24, 25) 

180 (lotes 10 A, 11, 12, 22, 23, 24) 

181 (lotes 10, 10 A, 11, 27, 28, 29) 

182 (lotes 7, 8, 17, 25, 26, 33, 34) 
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183 (lotes 4, 5, 6, 19, 20, 21, 31, 32, 33) 

184 (lotes 10 A,  21, 21 A, 22, 23, 24, 33, 34) 

185 (lotes 16, 17, 18, 25, 26, 27 A, 34) 

188 (lotes 10, 10 A, 11, 21 A, 22, 23, 31, 32, 33, 

34) 

190 (lotes 1, 2, 3, 4, 21 A, 30, 32, 33, 34) 

191 (lotes 1, 2, 3, 5, 16, 17, 18, 19, 21) 

192 (18, 19, 20, 21, 28, 29, 30) 

193 ((lotes 1, 2, 3, 4) 

194 (lotes 10, 20, 21, 21 A, 22, 23, 24, 34) 

195 (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30) 

196 (lotes 5 A, 6, 6 A,  7, 13, 14) 

197 (lotes 7, 8, 9, 24, 25, 26) 

198 (lotes 4, 5, 6, 18, 19, 20, 30, 31, 32) 

199 (lotes 1, 2, 3, 16, 17, 18) 

200 (lotes 11, 12, 13) 

201 (lotes 19, 20, 21, 31, 32) 

202 (lotes 16, 17, 18, 24, 25, 26, 33, 34) 

203 (lotes 10 A, 11, 23, 24, 25, 32, 33, 34)  

204 (lotes 16, 17, 18, 27, 28, 33, 34) 

205 (lotes 5 A, 14, 14 A, 18 A, 19) 

206 (lotes 6, 7, 8, 20, 21, 21 A, 32, 33, 34) 

207 (lotes 1, 2, 11, 12, 16) 

208 (lotes 13, 14, 15, 16, 19, 19 A) 

209 (10 A, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 34) 

210 (lotes 20, 21, 21 A, 32, 33, 34) 

211 (lotes 7, 8, 9, 19, 20, 30, 31, 32) 

212 (lotes 4, 5, 6, 17, 18, 29, 30, 31) 

213 (lotes 1, 2, 3, 15, 16, 27, 28, 33) 

214 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 25, 32, 33, 34) 

215 (lotes 8, 9)  

216 (17, 18, 29, 30) 

217 (lotes 7, 8, 9, 21, 21 A, 22, 32, 33, 34) 

218 (lotes 5, 6, 7, 21 A, 22, 23, 30, 31, 32) 

219 (lotes 1, 2, 3, 18, 19, 20, 26, 27, 28) 
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220 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 25, 32, 33, 34) 

221 (lotes 12, 13, 14, 23, 24, 25, 32, 33, 34) 

222 (lotes 10, 11, 12) 

223 (lotes 4, 4 A, 5, 12 A, 13, 13 A, 17, 17 A, 18, 

22, 23) 

224 (lotes 4, 5, 6, 20, 21, 21 A, 30, 31) 

225 (lotes 1, 2, 3, 18, 19, 20, 26, 27, 28) 

226 (lotes 1, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 33, 34) 

227 (lotes 12, 13, 14, 23, 24, 25, 32, 33, 34) 

228 (lotes 12, 13, 14, 15, 24) 

229 (lotes 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 42, 43, 44) 

230 (lotes 4, 5, 6, 21 A, 22, 29, 30, 31) 

231 (lotes 2, 3, 4, 21 A, 22, 27, 28, 29) 

232 (lotes 15, 16, 17, 23, 24, 32, 33, 34) 

233 (lotes 12, 13, 14, 23, 24, 25, 30) 

234 (lotes 12, 13, 14, 26, 27, 28, 39, 40, 41) 

236 (lotes 7, 8, 9, 27, 28, 29, 33, 34) 

237 (lotes 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 44) 

241 (lotes 1, 2, 12) 

243 (lotes 14, 15, 16, 28, 29, 30) 

135 (22) 

136 (lotes 4, 5, 6, 19, 20, 28, 29, 30, 31) 

142 (lotes 6, 7, 8, 21, 22, 23, 30, 31, 32) 

143 (lotes 1, 2, 3, 20, 21, 21 A, 22, 23, 24) 

144 (lotes 13, 14, 15, 22, 23, 24) 

149 (lotes 3, 6, 8, 9, 27, 28, 34) 

150 (lotes 11, 12, 13, 14, 22, 29, 30) 

151 (lotes 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30) 

152 (lotes 8, 9, 10, 17, 24) 

158 (lotes 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 31, 32) 

160 ((lotes 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34) 

161 (lotes 11, 12, 18, 23, 24) 

164 (lotes 9,10, 11, 13, 23) 

166 (lotes 1, 2, 3, 14, 33, 34) 

167 (lotes 10, 10 A, 11, 11 A, 12, 13, 14) 
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168 (lotes 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29) 

169 (lotes 7, 8, 9, 22, 23, 24)  

Total: 653 
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ANEXO II - DO EDITAL 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /2011 
 
 
Contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos especializados para 
a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do Programa 
de Regularização Fundiária OBJETO do Contrato de Repasse nº 0352398-38/2011/ 
MCIDADES/CAIXA – PROGRAMA FNHIS, Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos Precários-PAC 2, na Região da Cidade Baixa nas áreas de intervenção I, II e III do 
Programa de Urbanização Integrada no Município de Jaciara Estado do Mato Grosso. E A 
EMPRESA _____________________. 
 
O MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  nº. 1.075,  
nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/000116, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. ADEMIR GASPAR DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG n.º 1052750-8 SJ/MT e inscrito no CPF sob o n. º 856.494.149-
04, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ___________________, estabelecida na cidade de ______ - ___, no 
______________________________________, que apresentou os documentos exigidos por Lei, neste 
ato representado pelo Sr ______________________________, CPF nº ______________, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade nº _______, expedida pela  SSP - ____, em conformidade com o 
Contrato Social da empresa, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a licitação na 
modalidade Concorrência  nº 001/2013, cujo objeto é a realização de serviços técnicos especializados 
para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do Projeto de 
Trabalho Técnico Social e Regularização Fundiária, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, face 
do que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, resolvem celebrar este Contrato, sob o 
regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos especializados 
para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do Projeto de 
Trabalho Técnico Social e Regularização Fundiária OBJETO  do Contrato de Repasse nº 0352398-
38/2011/ MCIDADES/CAIXA – PROGRAMA FNHIS, Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos Precários-PAC 2, na Região da Cidade Baixa nas áreas de intervenção I, II e III do 
Programa de Urbanização Integrada no Município de Jaciara Estado do Mato Grosso, e na Proposta da 
CONTRATADA, que integram este instrumento independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. A prestação dos serviços deverá ser executada em estrita obediência a este Contrato, devendo 
ser observados, integral e rigorosamente o Edital de Concorrência nº 001/2013 e seus Anexos, a 
proposta da CONTRATADA e outros documentos gerados até a assinatura deste Contrato, os quais 
passarão a integrar este instrumento, para todos os fins de direito e deverão permanecer arquivados na 
sede da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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3.1. A empresa CONTRATADA deve cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste 
Contrato, e em especial: 
 
3.1.2. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas e necessárias para que todos os serviços sejam realizados com utilização eficiente dos 
recursos disponíveis; 
 
3.1.3. Prestar os serviços, no local e horário definido neste Contrato, com profissionais 
adequadamente capacitados, ou seja, com o conhecimento e experiência compatíveis com os serviços 
a serem realizados; 
 
3.1.4. Orientar seus profissionais, no sentido de: 
 
3.1.4.1. Cumprir as normas de segurança, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais 
cabíveis; 
 
3.1.4.2. Não compartilhar, sob qualquer forma, informações confidenciais com outros que não 
tenham a devida autorização de acesso; 
 
3.1.4.3.  Exercer controle de assiduidade e da pontualidade de seus profissionais; 
 
3.1.4.4.  Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
 
3.1.4.5.  Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas os profissionais afastados por 
motivos diversos (férias, licenças previstas por lei e outros casos justificados ou não), de forma a não 
causar descontinuidade na prestação dos serviços; 
 
3.1.4.6. Substituir imediatamente o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem 
prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou falta de urbanidade ou que venha a 
transgredir as normas disciplinares da CONTRATANTE; 
 
3.1.4.7.  Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, previdenciários e obrigações 
previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 
 
3.1.4.8.  Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus profissionais no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 
CONTRATANTE; 
 
3.1.4.9. Reportar ao Fiscal do contrato imediatamente quaisquer anormalidades, erros e 
irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações dos 
profissionais contratados, de servidores públicos ou de terceiros; 
 
3.1.4.10. Manter os seus profissionais informados quanto às normas disciplinares da 
CONTRATANTE, exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à utilização e segurança das 
instalações; 
 
3.1.4.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 
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3.1.4.12. Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados a CONTRATANTE e a terceiros por 
seus profissionais na execução do presente Contrato; 
 
3.1.4.13. Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando a CONTRATANTE os 
esclarecimentos julgados necessários; 
 
3.1.4.14. Apresentar cronograma de execução, compatibilizado com os quadros de demanda, 
visando à programação das diversas fases dos serviços; 
 
3.1.4.15. Atender as solicitações de serviços da CONTRATANTE, de acordo com 
especificações técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de execução que 
venham ser estabelecidos nas “OS”; 
 
3.1.4.16. Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão de serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1. Assegurar o acesso dos empregados da empresa, quando devidamente identificados, aos locais 
em que devam executar as tarefas; 
 
4.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas; 
 
4.3. Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais; 
 
4.4. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua 
contratação, notadamente no tocante a qualificação econômico-financeira; 
 
4.5. Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 
 
4.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas deste Contrato; 
 
4.7. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à empresa, após o cumprimento das formalidades 
legais; 
 
4.8. Observar e por em prática as recomendações feitas pela empresa, no que diz respeito a 
condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações; 
 
4.9. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das Cláusulas 
e condições estabelecidas no Contrato; 
 
4.10. Os casos omissos relativos às especificações aqui consignadas ou quaisquer outros 
documentos que se referirem direta ou indiretamente aos serviços objeto da presente contratação, serão 
dirimidos pela fiscalização da CONTRATANTE, cuja formulação deverá ser por escrito a ela 
devidamente encaminhada; 
 
4.11. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato sob os aspectos qualitativo e quantitativo, por 
intermédio de um representante especialmente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei nº. 
8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, 
não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços; 
 
4.12. Prestar ao preposto da CONTRATADA, as informações e esclarecimentos pertinentes ao 
desenvolvimento de suas atribuições; 
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4.13. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 
4.14. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
administração ou do endereço de prestação dos serviços ou de cobrança; 
 
4.15. Verificar, em relação aos empregados da CONTRATADA, o atendimento dos requisitos de 
qualificação profissional exigidos para a execução dos serviços, objeto Termo de Referência; 
 
4.16. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que 
embarace a fiscalização, ou ainda, que conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
desempenho das funções que lhe sejam atribuídas; 
 
4.17. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, pelos serviços prestados, nas condições e preços 
pactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatura, e depois de constatado o cumprimento de todas as 
formalidades e exigências contratuais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 
 
5.1. Pela prestação dos serviços do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor de R$ ________ (_______________________________________), 
conforme aprovação de relatório e projetos apresentados, de acordo com os subitens 7.1.2 a 7.1.8, 
deste contrato, perfazendo um total de R$ _________ (_____________________________________). 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
6.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite acima mencionado, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
6.2. No caso de haver alterações na planilha orçamentária serão adotados como valores de referência a 
opção mais vantajosa para a contratante. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
7.1.  A Prefeitura Municipal de Jaciara pagará à Contratada pelos serviços efetivamente executados 
quando da aprovação pela equipe de análise, acompanhamento e fiscalização pela UEL, de acordo 
com os preços integrantes na proposta aprovada. Os preços unitários deverão incluir todos os custos 
diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Termo de 
Referência, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. Desde que 
a Contratada comprove a perfeita execução dos serviços, em conformidade com as especificações 
contratuais, os mesmos serão pagos da seguinte forma: 
 
7.1.2 . PARA OS RELATÓRIOS TÉCNICOS PRELIMINARES: 
 
 - Os RTPs serão pagos por unidade de relatório aprovado. 
 
7.1.3 . PARA OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO: 
 
- Serão medidos pelo conjunto desenhos técnicos produzidos no formato A1. 
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7.1.4. PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS: 
 
O levantamento planialtimétrico semicadastral em áreas urbanizadas será pago por km² executado; 
- O levantamento planialtimétrico semicadastral em áreas de expansão será pago por km² executado; 
- O levantamento planialtimétrico semicadastral de faixa de exploração p/ implantação de adutora e 
locação e nivelamento de eixo - Faixa de 20m será pago por km executado; 
- Nivelamento de eixo com levantamento de normais em áreas urbanizadas será pago por km 
executado; 
- Nivelamento de eixo com levantamento de normais em áreas de ocupação não planejadas 
(urbanização precária) será pago km executado; 
- O levantamento de faixa de exploração p/ implantação de interceptor/emissário e locação e 
nivelamento de eixo - Faixa de 20m será pago por km executado; 
- O levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com avaliação preliminar do valor comercial 
do imóvel - área até 1.000m² será pago und. (unidade) de lote executado; 
- O levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com avaliação preliminar do valor comercial 
do imóvel - área acima de 1.000 até 5.000m² será pago und (unidade) de lote executado; 
- Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com avaliação preliminar do valor comercial 
do imóvel - área pelo que exceder a 5.000m²; 
- A Batimetria de seções fluviais até 50m de comprimento será para paga por und (unidade) executada; 
- A Batimetria de seções fluviais pelo que exceder 50m de comprimento será paga por m executado. 
 
7.1.5. PARA OS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS: 
 
- A sondagem a percussão – SPT será pago por metro executado; 
- A sondagem a trado (4") será pago por m (metro) executado; 
- Os serviços de caracterização de solo serão pagos por ensaios realizados. 
 
7.1.6. PARA OS SERVIÇOS DE QUALIDADE DA ÁGUA: 
 
- As análises de qualidade da água serão pagas por ensaios realizados; 
 
7.1.7. PARA OS SERVIÇOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO CORPO RECEPTOR: 
 
- Os ensaios de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), pH e E.Coli 
serão pagos por unidade realizada. 
 
 
7.1.8 PARA OS ESTUDOS AMBIENTAIS 
 
- Os Estudos Ambientais serão pagos por unidade aprovados e mediante a apresentação da Licença de 
Instalação. Entretanto, há estudos, como por exemplo, de autodepuração, que servirão para subsidiar 
estudos de concepção, que por esta razão poderão ser autorizado o pagamento sem a respectiva 
apresentação de licenciamento. 
 
7.1.9 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
O pagamento dos serviços se dará mediante entrega de relatórios e projetos apresentados de cada etapa 
e após aprovação pelos membros da UEL (Comissão Especial Para Análise de Técnica dos 
Procedimentos Licitatórios Afetos ao PAC II) sujeito às seguintes condições: 
a) O serviço que não seja executado em plena conformidade com o termo de referência, não terá 
faturamento e ficará suscetível de aplicação de sanções constantes em contrato. 
b) As faturas deverão ser protocoladas no Setor de Compras da Prefeitura Municipal somente 
após a aprovação dos serviços referente ao faturamento; 
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c) As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, 
com a indicação do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  
d) O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estipulado para a efetivação dos pagamentos, contados a 
partir da data de entrada no Protocolo da Setor de Compras da Prefeitura Municipal, sendo 10 (dez) 
dias para a aprovação da fatura pela área gestora e 20 (vinte) dias para o pagamento; 
e) Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 
contratada, para acertos e correções, iniciando-se, na reapresentação da fatura, a contagem dos novos 
prazos de pagamento. 
f) O serviço que não for executado dentro do prazo estipulado na ordem de serviço estará 
suscetível às penalidades ou sanções previstas no contrato. 
 
7.2.  O   pagamento será efetuado em parcelas à CONTRATADA, até o prazo máximo de 30 dias, após 
a prestação dos serviços, contado do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a qual conterá o endereço, o 
CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da 
empresa, a descrição clara do objeto da contratação - em moeda corrente nacional, por intermédio de 
Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela 
Prefeitura Municipal de Jaciara.  
 
7.2.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar 
como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a 
CONTRATANTE, CNPJ nº 26.989.350/0001-16. 
 
7.2.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.  
 
7.2.4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela 
CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação de serviços e liberará a referida Nota 
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
7.2.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para 
a CONTRATANTE. 
 
7.2.6.  No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo 
pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 
 
I=(TX/100) 
       365 
 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
7.2.7. Se o ato que originou o atraso, decorrer da conduta de algum servidor, o mesmo será 
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responsabilizado administrativamente. 
 
7.2.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 
estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
7.2.9.  Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do licitante vencedor junto ao 
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores - SICAF, mediante consulta “on-line”, cujo 
documento será anexado ao processo de pagamento. 
 
7.2.10.  Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor antes de paga ou relevada multa, que 
porventura lhe tenha sido aplicada. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta do Orçamento específico da Prefeitura 
Municipal de Jaciara. 
 
8.2. As despesas dos exercícios subseqüentes correrão à conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas aos respectivos créditos orçamentários. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1. Este Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas nos Art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. Este Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por inexecução de quaisquer das obrigações estipuladas na Cláusula Terceira, sujeitando 
a CONTRATADA à indenização dos prejuízos que resultarem da paralisação da execução dos 
serviços.  
 
9.3. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do Art. 79 da Lei nº 8.666/93.  
 
9.4. Ocorrendo a rescisão unilateral com base nos incisos Xll a XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, serão a esta assegurados os direitos previstos no § 2º do Art. 
79 da mesma Lei.  
 
9.5. A falta de cumprimento de qualquer Cláusula ou simples condição deste Contrato, poderá 
acarretar a sua rescisão mediante prévio aviso. Contudo, a CONTRATANTE poderá rescindir este 
Contrato automática e independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos:  
 
a) Falência, recuperação judicial ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
b) Dissolução da sociedade, e 
c)  inadimplência da CONTRATADA em manter todas as condições de cadastramento e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
9.6 Poderá, ainda, este Contrato ser rescindido, na forma da lei, pela ocorrência das demais 
situações previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
9.7. Em quaisquer dos casos previstos nesta cláusula, é assegurado à CONTRATADA o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
10.1.1.  Advertência; 
 
10.1.2.  A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do 
órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 
seguintes percentuais: 
 
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 
 
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços, calculado, 
desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite 
de 60 (sessenta) dias, ocasião em que o contrato será rescindido; 
 
III - 25% (vinte e cinco por cento) em caso de descumprimento total das obrigações contratuais, com 
conseqüente rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 
 
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo de sanção paliçada com base no 
contido no subitem 10.1.3. 
 
10.2.  As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração do CONTRATANTE poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
10.3. Para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, a penalidade aplicada será: 
 
10.5. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) calculada sobre o valor da futura contratação; 
 
10.6.  O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado.  
 
10.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 
10.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 
Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal do Contrato, o qual deverá 
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atestar os documentos das despesas, quando comprovada a fiel e correta execução dos serviços, nos 
termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
 
11.2. A CONTRATADA estará sujeita à mais ampla e rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas 
as áreas abrangidas pelos serviços, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe 
forem solicitados. 
 
11.3. A CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por meio do Fiscal do Contrato, por 
escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 
 
12.1. Como garantia de execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentou garantia no valor de 
R$ ______ (_____________), correspondente a 5% do valor total previsto deste Contrato, na 
modalidade __________________, conforme disposto no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, a qual 
ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA. 
 
12.2. A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado, pela 
CONTRATANTE, que o objeto deste Contrato foi totalmente realizado a contento. 
 
12.3. A liberação da garantia será procedida no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO(S) SERVIÇO(S) 
 
13.1. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos 
Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 
 
14.1.     Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sempre 
por intermédio de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
15.1. A vigência do contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias corridos, contados da publicação 
resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada desde que 
devidamente justificado por escrito e que atenda aos casos previstos no art. 57, §1°, da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial 
da União, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
 
17.1. Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os 
chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto deste Contrato, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na 
Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
18.1. As partes firmam este instrumento obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento 
do que ora ficou ajustado, sendo competente para dirimir quaisquer questões deste Contrato o foro da 
Comarca de Jaciara - MT. 
 
18.2. E, para firmeza, validade e eficácia do que foi pactuado, lavrou-se este Contrato 2 (duas) vias, 
de igual e inteiro teor, assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
 
Localidade, ____ de ___________ de 2013. 
 
 
______________________________ 
CONTRATANTE 
 
 
______________________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO III - DO EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA Nº  001/2013 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
A empresa _____________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, sediada em ____________, por 
intermédio de seu representante legal ___________, infra-assinado, para fins de habilitação na 
Concorrência nº 001/2013, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que: inexistem, até a presente 
data, fatos impeditivos de habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências 
posteriores. 
 
 
Jaciara - MT, ___ de ___________ de 2013. 
 
 
 
 
 
(assinatura do responsável pela empresa) 
 
Nome ou carimbo: _______________________________ 
Cargo ou carimbo:_______________________________ 
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ANEXO IV - DO EDITAL 

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 
 
 
 A empresa _____________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, sediada em 
____________, por intermédio de seu representante legal ___________, portador da Carteira de 
Identidade nº _____________ e do CPF 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 menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 
 
 
 
Jaciara - MT, ___ de ___________ de 2013. 
 
 
(assinatura do responsável pela empresa) 
Nome ou carimbo: _______________________________ 
Cargo ou carimbo: _______________________________ 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - DO EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA Nº  001/2013 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
 Eu ______________________________(Identificação completa do representante da licitante), como 
representante devidamente constituído de _________________________(Identificação completa da 
empresa) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de Concorrência Nº  
001/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante, 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 
deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste certame não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência Nº 001/2013 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura 
Municipal de Jaciara/MT antes da abertura oficial das propostas; e 
 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
Jaciara - MT, ___ de ____________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Representante legal do licitante com identificação completa 
 
 


