
 

 

 

 

DISPENSA Nº 001/2022 – LEI Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 3688/2021 

 

 

 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 

14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 3688/2021  

 

 

A Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, em conformidade com art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 

14.133/2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.133/2021, torna público aos interessados 

que a administração municipal pretende realizar a “Contratação de empresa especializada para 

execução de Obra de Bebedouro Comunitário “Água Potável BH” – Lote 01 e Construção de 

Praça no Bairro Vale Formoso – Lote 02, no Município de Jaciara/MT”, para atender às 

necessidades da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, podendo eventuais interessados apresentarem 

Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a 

administração escolherá a mais vantajosa. 

 

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 11/01/2022 às 18:00 HRS  

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaciara, 

sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075, Centro, Jaciara-MT – CEP – 78.820-000, no horário 

de 12h00min às 18h00min, em dias úteis ou pelo email: licitacao@jaciara.mt.gov.br, até a data limite. 

 

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do 

Município https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/licitacao-e-contrato/DISPENSA-LEI-14133-

2021/, ou através do email: licitacao@jaciara.mt.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na 

Sala da CPL, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075, Centro, Jaciara-MT – CEP – 78.820-

000, no horário das 12h00min às 18h00min de segunda a sexta feira. 

 

 

Jaciara, 03 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo 

Presidente Comissão de Licitação e Contratos 
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DISPENSA DE VALOR Nº 001/2022 

 

 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 

 

O MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, Inscrito no CNPJ/MF nº 03.347.135/001-90, com sede à 

Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075 - Centro, Jaciara-MT - CEP – 78.820-000, por intermédio 

do Departamento de Compras, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de 

julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 

14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 

definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES:  

DIA 11/01/2022, ÀS 18:00 HRS. 

 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE CUIABÁ/MT 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

licitacao@jaciara.mt.gov.br 

 

LINK DO EDITAL: https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/licitacao-e-contrato/DISPENSA 

 

1.0. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto desta Chamada Publica “Contratação de empresa especializada para execução 

de Obra de Bebedouro Comunitário “Água Potável BH” – Lote 01 e Construção de Praça no 

Bairro Vale Formoso – Lote 02, no Município de Jaciara/MT”. 

1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos: 

1.2.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

1.2.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 

 

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Jaciara/MT, para exercício de 2022, na 

classificação abaixo: 

 

Lote 01 – 01.06.01.15.451.0017.1138.0000.4.4.90.51.00 Recurso Próprio. 

Lote 02 – 01.03.01.23.695.0006.1059.0000.4.4.90.51.00 Recurso Próprio. 

 

3.0 – DO VALOR ESTIMADO: 

2.2.1 - O valor global estimado para contratação será de : R$ 85.961,84 (Oitenta e cinco mil e 

novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos). 

 

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

DE PREÇO/COTAÇÃO: 

4.1. A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS 

ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados 

ao e-mail: licitacao@jaciara.mt.gov.br, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE 

VALOR Nº 001/2022. 

 

4.1.1. Habilitação Jurídica, Fiscal e Qualificação Técnica: 

 

4.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ; 



 

 

4.1.1.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus 

administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus 

dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. 

Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual – MEI; 

4.1.1.3. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

4.1.1.4. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

4.1.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

4.1.1.6. Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades 

(RG); 

4.1.1.7. Registro e validade junto ao CREA/CAU comprovando a REGULARIDADE da licitante ao 

atendimento das normas exigidas para a execução do objeto desta Licitação; 

4.1.2. Proposta de Preço/Cotação: 

4.1.2.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital. 

4.1.2.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão 

desconsideradas julgando- se pela desclassificação. 

4.1.2.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. 

Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração. 

 

5.0 – DO PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento será efetuado pelo (a) contratante até o 30 (trigésimo) dia do mês subsequente, 

mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente. 

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante o processo de habilitação. 

 

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

justificado. 

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre 

que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o 

disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 

 

 

 

Jaciara - MT, 03 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo 

Presidente Comissão de Licitação e Contratos 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I - DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 

14.133/2021 e Decreto Municipal nº 3688/2021  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para 

executar obra de Construção da Praça Publica, Bairro Vale Formoso, Lote 01 e Construção de 

Bebedouro Comunitário “Água potável BH” na Estrada Parque Cachoeira da Fumaça Rodovia 

MT 457, Zona Rural, Lote 02 no Município de Jaciara- MT”.  

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1 O Município precisa realizar este Processo Licitatório para que possamos executar as 

referidas Obras de construção de Praça Publica se faz necessária para proporcionar uma opção de lazer 

no Bairro Vale Formoso do município, bem como a realização de atividades físicas que melhora a 

qualidade de vida da população, e melhora a parte urbanística do município. Quanto a Construção do 

Bebedouro é uma obra muito importante pois vai facilitar o acesso a água mineral disponibilizada 

pelos proprietários do Balneário BH, visto que muitos de nossa população se beneficiam dessa água, 

bem como ciclistas e turistas que transitam aquela localidade, Rodovia MT 457. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações do objeto a serem implantados pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo. 

 3.2. Segue em anexo Resumo da Planilha, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 

Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos detalhados com todas as especificações das referidas 

obras.  

LOTE DESCRIÇÃO UNID QTD CÓDIGO 

TCE 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 Construção da Praça Publica – 

Bairro Vale Formoso –  

 

UN 

 

01  73.866,01 

02 Construção de Bebedouro 

Comunitário “Água potável BH”- 

na Estrada Parque Cachoeira da 

Fumaça Rodovia MT 457- Zona 

UN 01  12.095,83 



 

 

Rural 

 

Obs.: Conforme Planilha Orçamentária o Valor Total Estimado das Obras R$ 85.961,84 (oitenta e 

cinco mil e novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro  centavos).  

4. CONDIÇÕES GERAIS  

4.1. Local de Execução de Obra: Os serviços deverão ser prestados no Bairro Vale 

Formoso – para construção da Praça Pública. E a obra da Construção do Bebedouro será na Rodovia 

MT 457 KM 02 – Estrada Parque Cachoeira da Fumaça no Município de Jaciara/MT.  

4.2. Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias a partir da Emissão da Ordem de Serviço.  

4.3. Prazo de pagamento: Os pagamentos serão realizados conforme os Boletins de 

Medições (BM), em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados 

a ORDEM DE SERVIÇOS, medições devidamente atestadas pelo fiscal da obra do setor de 

Engenharia desta Prefeitura, apresentação de relatório fotográfico dos serviços medidos, Certidão 

Negativa de Débitos e outras Irregularidades Fiscais, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federias e à Dívida Ativa da União, sendo que o 

pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 

CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.  

4.4. Garantia: 05 (cinco) anos após a entrega da obra.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;  

5.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;  

5.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  

5.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 

complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de 

alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do 

recebimento do objeto ora contratado; 

 5.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;  

5.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações 

pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;  



 

 

5.7. A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 

acordo com Projetos de arquitetura (planta baixa, cortes), Planilha Orçamentária e Memorial 

Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se 

encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;  

5.8. A CONTRADADA se responsabiliza pela mobilização, desmobilização, 

fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos e maquinários apropriados ao uso a que 

se destinam, em perfeitas condições, e mão de obra especializada para execução das obras;  

5.9. Deve fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos equipamentos e 

para pessoal que estiver a serviço da obra;  

5.10. Fica responsável pela limpeza dos resíduos gerados pela execução dos serviços; 

5.11. Realizar a sinalização viária das vias públicas, nos locais em que a obra estiver 

sendo executada;  

5.12. A CONTRADADA fica responsável em fornecer ART/CREA da execução da obra;  

5.13. A CONTRADA deverá apresentar planilha de medição com os quantitativos 

aplicados por unidades de faixas elevadas, executadas e concluídas, juntamente com o relatório 

fotográfico dos serviços medidos;  

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação;  

6.2. Efetuar o Pagamento à Contratada;  

6.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso;  

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada;  

6.5. Documentar as ocorrências havidas;  

6.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação;  

6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 

o contrato. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, será nas seguintes 

dotações orçamentárias.  



 

 

Lote 01 – 01.06.01.15.451.0017.1138.0000.4.4.90.51.00 Recurso Próprio; 

Lote 02 – 01.03.01.23.695.0006.1059.0000.4.4.90.51.00 Recurso Próprio. 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 8.1. Será fiscal do contrato o Sr. Eric Esdras de Souza Mendonça, designado pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Portaria n.° 037/2021, e para Fiscalização da 

Obra o ficará Engenheira Sra. CAMILA DOSS, designada pelo Setor de Engenharia da 

Prefeitura de Jaciara/MT, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das 

aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 

ulteriores alterações. 

 9. VIGÊNCIA  

A vigência do presente será de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do 

contrato.  

 

Jaciara/MT, 3 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

SIDNEY DE SOUZA SOARES 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DISPENSA DE VALOR Nº 001/2022 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº 

3688/2021  

 

Objeto: “Contratação de empresa especializada para executar obra de Construção da Praça 

Publica, Bairro Vale Formoso, Lote 01 e Construção de Bebedouro Comunitário “Água potável 

BH” na Estrada Parque Cachoeira da Fumaça Rodovia MT 457, Zona Rural, Lote 02 no 

Município de Jaciara- MT”.  

Valor Global da Proposta; 

LOTE DESCRIÇÃO UNID QTD CÓDIGO 

TCE 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 Construção da Praça Publica – 

Bairro Vale Formoso –  

 

UN 

 

01   

02 Construção de Bebedouro 

Comunitário “Água potável 

BH”- na Estrada Parque 

Cachoeira da Fumaça Rodovia 

MT 457- Zona Rural 

UN 01   

 

Obs.: Conforme Planilha Orçamentária o Valor Total Estimado das Obras R$ 

_______(__________).  

Validade da Proposta 60 dias; 

 

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta 

da Empresa contratada; 

Razão social; - Nº do CNPJ: 

Endereço: 

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital. 

 

Jaciara, ________ de ____________________ de 2022. 

 

________________________________ 

Assinatura do Responsável CPF: 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se 

houver. 


