
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 002/2020
PARA VENDA DE IMÓVEL URBANO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, situada à Avenida América do Sul,
Nº  2500 S,  Loteamento  Parque dos  Buritis,  em Lucas  do  Rio  Verde  –  MT,  fone  (065)  3549-
8325/8327,  torna  público  que  realizará  nos  termos  da  Lei  n.º  8.666/93  e  demais  legislações
complementares em vigor, Lei Municipal N° 2.848 de 19 de setembro de 2018, Lei Municipal N°
3.004 de 04 de dezembro de 2019, licitação na modalidade concorrência pública, do  tipo maior
oferta, destinada a alienação de Imóvel Urbano, sob as condições e especificações ora estabelecidas:

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

Data entrega dos envelopes: Até as    11:00 horas do dia   04 de março de   2020  

Data de Abertura Dia: 04 de março de 2020.

Hora: 14:00 horas

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, à Avenida América do Sul, Nº
2500 S,  Loteamento Parque dos Buritis
Obs. As propostas deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal, no dia 04/03/2020,
Até as 11:00 horas.

1.0. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente concorrência pública é a “Alienação de Imóveis Urbanos, de propriedade 
do Município de Lucas do Rio Verde-MT, conforme croquis e demais documentos em anexo, com 
as seguintes características:

01 - Lote 004, quadra 20, Avenida Mato Grosso, Loteamento Jardim Primaveras, matrícula
nº 3.564, com área total de 357,62m² (trezentos e cinquenta e sete metros quadrados e seis mil e
duzentos centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 91.321,10 (noventa e um mil, trezentos
e vinte e um reais e dez centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou
nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.
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02 - Lote 005, quadra 15C, Rua das Garças, Loteamento Parque das Emas, matrícula
nº 35.664, com área total de 1.148,39m² (mil, cento e quarenta e oito metros quadrados e três mil e
novecentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 397.875,02 (trezentos e noventa e
sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dois centavos ),  podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

03- Lote 006, quadra 15C, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula
nº  35.665,  com área  total  de  490,00m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados),  com lance
mínimo de R$ 135.743,07 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e sete
centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

04 - Lote 007, quadra 15C, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.666, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 135.743,07 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e sete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.
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05 - Lote 008, quadra 15C, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.667, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 135.743,07 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e sete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

06 - Lote 009, quadra 15C, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.668, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 168.689,03 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

07 - Lote 010, quadra 15C, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.669, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 132.504,17 (cento e trinta  e dois mil  e quinhentos e quatro reais  e dezessete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

08 - Lote 011, quadra 15C, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.670, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 132.571,54 (cento e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

09 - Lote 012, quadra 15C, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.671, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 132.504,17 (cento e trinta  e dois mil  e quinhentos e quatro reais  e dezessete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,  ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

10 - Lote 013, quadra 15C, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.672, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 167.055,70 (cento e sessenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), podendo
ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.
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• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

11 - Lote 014, quadra 15C, Rua das Garças, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.673, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), com lance mínimo
de R$ 135.743,07 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e sete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

12 - Lote 015, quadra 15C, Rua das Garças, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.674, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados),  com lance mínimo
de R$ 135.743,07 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e sete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

13 -Lote 016, quadra 15C, Rua das Garças, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.675, com área total de 490,00m² (quatrocentos e noventa metros quadrados),  com lance mínimo
de R$ 135.743,07 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e sete centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.
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• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

14 - Lote 004, quadra 15I, Rua Amor Perfeito, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.652, com área total de 515,11m² (quinhentos e quinze metros quadrados e mil e cem centímetros
quadrados), com lance mínimo de R$ 180.183,76 (cento e oitenta mil e cento e oitenta e três reais e
setenta  e  seis  centavos),  podendo ser pagamento em até  08 vezes  (mensais)  sem juros,  ou nas
seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

15 - Lote 005, quadra 15I, Rua Amor Perfeito, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.653,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 137.586,67 (cento e trinta e sete mil e
quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

16 - Lote 006, quadra 15I, Rua Amor Perfeito, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.654,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 137.586,67 (cento e trinta e sete mil e
quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.
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• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

17 - Lote 007, quadra 15I, Rua Amor Perfeito, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.655,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 137.586,67 (cento e trinta e sete mil e
quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

18 - Lote 008, quadra 15I, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.656,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de R$ 168.947,23 (cento e sessenta e oito
mil e novecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

19 - Lote 009, quadra 15I, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.657,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 134.342,81  (cento e trinta e quatro
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mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

20 - Lote 010, quadra 15I, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.658,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de R$ 134.342,81 (cento e trinta e quatro
mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

21 - Lote 011, quadra 15I, Rua dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.659,   com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 167.311,40 (cento e sessenta e sete
mil e trezentos e onze reais e quarenta centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais)
sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

22 - Lote 012, quadra 15I, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.660,   com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 134.342,81  (cento e trinta e quatro
mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

23 - Lote 013, quadra 15I, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.661,  com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 134.342,81  (cento e trinta e quatro
mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

24 - Lote 014, quadra 15I, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.662,   com  área  total  de  490,75m²  (quatrocentos  e  noventa  metros  quadrados  e  sete  mil  e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 134.342,81  (cento e trinta e quatro
mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.
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25 - Lote 015, quadra 15I, Rua das Araras, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
35.663,   com área  total  de 523,37m² (quinhentos  e  vinte  e  três  metros  quadrados e  três  mil  e
setecentos centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 178.432,53 (cento e setenta e oito mil
e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), podendo ser pagamento em até 08
vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

26 - Lote 01A, quadra 15K, Avenida dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula
nº 35.649, com área total de 534,02m² (quinhentos e trinta e quatro metros quadrados e duzentos
centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 144.407,91  (cento e quarenta e quatro mil e
quatrocentos  e  sete  reais  e  noventa  e  um centavos),  podendo  ser  pagamento  em até  08  vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

27 - Lote 01B, quadra 15K, Avenida dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula
nº 35.650,  com área total de 513,00m² (quinhentos e treze metros quadrados), com lance mínimo de
R$ 138.723,75 (cento e trinta e oito mil e setecentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.
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• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

28 - Lote 01C, quadra 15K, Avenida dos Tuiuiús, Loteamento Parque das Emas, matrícula
nº  35.651,   com área  total  de  540,00m²  (quinhentos  e  quarenta  metros  quadrados),  com lance
mínimo de  R$ 182.302,20(cento e oitenta e dois mil e trezentos e dois reais e vinte centavos),
podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

29 - Lote 008, quadra 003, Avenida das Emas, Loteamento Parque das Emas, matrícula nº
6.367,  com área total de 520,00m² (quinhentos e vinte metros quadrados),  com lance mínimo de
R$ 183.998,47  (cento e oitenta e três mil e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete
centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

30 - Lote 015, quadra 070, Rua Esmeralda,  Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior II,
matrícula nº 17.297,  com área total de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados),  com
lance mínimo de R$ 44.833,33 (quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.
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• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

31 - Lote 004, quadra 042, Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior, Loteamento Luiz Carlos
Tessele Júnior II, matrícula nº 10.433,  com área total de 375,00m² (trezentos e setenta e cinco
metros quadrados), com lance mínimo de R$ 68.100,00 (sessenta e oito mil e cem reais), podendo
ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

32 - Lote 001, quadra 006, Rua Citrino, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula
nº  10.797,   com área  total  de 566,06m²  (quinhentos  e  sessenta  e  seis  metros  quadrados e  seis
centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 108.532,57 (cento e oito mil e quinhentos e trinta
e dois reais e cinquenta e sete centavos),  podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem
juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

33 - Lote 004, quadra 006, Rua Citrino, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula
nº  10.800,   com área  total  de 508,63m²  (quinhentos  e  oito  metros  quadrados e  sessenta e  três
centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 111.573,19  (cento e onze mil e quinhentos e
setenta e três reais e dezenove centavos),  podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem
juros, ou nas seguintes opções:
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• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

34 - Lote 05D, quadra 006, Anel Viário, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula
nº 19.192,  com área total de 570,06m² (quinhentos e setenta metros quadrados e seis centímetros
quadrados),  com lance mínimo de R$ 120.492,55 (cento e vinte mil e quatrocentos e noventa e dois
reais e cinquenta e cinco centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros,
ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

35 - Lote 05E, quadra 006, Anel Viário, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula
nº 19.193,  com área total de 545,82m² (quinhentos e quarenta e cinco metros quadrados e oito mil e
duzentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 114.167,35  (cento e quatorze mil e
cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos),  podendo ser pagamento em até 08 vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

36 - Lote 05F, quadra 006, Anel Viário, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula
nº  19.194,   com área  total  de  515,77m²  (quinhentos  e  quinze  metros  quadrados  e  sete  mil  e
setecentos  centímetros  quadrados),  com  lance  mínimo  de  R$  107.881,89  (cento  e  sete  mil  e
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oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

37 - Lote 05G, quadra 006, Anel Viário, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula
nº 19.195,  com área total de 417,85m² (quatrocentos e dezessete metros quadrados e oito mil e
quinhentos centímetros quadrados),  com lance mínimo de  R$ 90.184,96  (noventa mil e cento e
oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais)
sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

38 - Lote 019, quadra 013, Rua Onix, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior, matrícula nº
10.764,  com área total de 469,04m² (quatrocentos e sessenta e nove metros quadrados e quatro
centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 101.234,47 (cento e um mil e duzentos e trinta e
quatro reais e quarenta e sete centavos),  podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem
juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.
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39  -  Lote  001,  quadra  025,  Rua  Turquesa,  Loteamento  Luiz  Carlos  Tessele  Júnior,
matrícula nº 10.779,  com área total de 670,02 m² (seiscentos e setenta virgula zero dois metros
quadrados), com lance mínimo de R$ 111.848,67 (cento e onze mil e oitocentos e quarenta e oito
reais e sessenta e sete centavos), podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou
nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

40  - Lote  024,  quadra  025,  Rua  Diamante,  Loteamento  Luiz  Carlos  Tessele  Júnior,
matrícula nº 10.780,  com área total de 488,30m² (quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados e
trinta centímetros quadrados), com lance mínimo de R$ 86.396,55 (oitenta e seis mil e trezentos e
noventa  e  seis  reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  podendo  ser  pagamento  em  até  08  vezes
(mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.

• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

41 - Lote 001, quadra 017, Rua dos Piriquitos, Loteamento Parque das Emas III, matrícula
nº 19.265,  com área total de 4.157,54m² (quatro mil, cento e cinquenta e sete metros quadrados e
cinco  mil  e  quatrocentos  centímetros  quadrados),  com lance  mínimo de  R$ 1.060.865,62  (um
milhão e sessenta mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), podendo ser
pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, ou nas seguintes opções:

• Pagamento na forma imediata, com 20 % (vinte por cento) de desconto.

• Pagamento  parcelado  em até  03  (três)  vezes  mensais,  com  10 % (dez por cento) de
desconto.
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• Pagamento parcelado em até  06 (seis)  vezes  mensais,  com 05 % (cinco por cento) de
desconto.

42 – Lote 10 da quadra 08, Matrícula 34.267, Bairro Pioneiro, com área de total de 1000
m² (um mil metros quadrados), com lance mínimo de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco
mil reais) podendo ser pagamento em até 08 vezes (mensais) sem juros, 

2.0. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
2.1. Para se habilitarem à presente concorrência, far-se-á indispensável que os interessados 
apresentem na sala de licitações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, até a data e horários 
aprazados, os documentos para habilitação e as propostas em 02 (dois) envelopes distintos, 
fechados com cola, contendo na parte externa os seguintes dizeres:

A) ENVELOPE N.º 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2020.
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

B) ENVELOPE N.º 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2020.
PROPOSTA

3.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderá  participar desta  Concorrência  Pública  qualquer interessado  (pessoa  física  ou
jurídica), desde que:

3.1.1. Não tenha sido declarada inidôneo(a) ou suspenso de acordo com o previsto nos incisos III e
IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e que não tenha restabelecida sua idoneidade;

3.1.2.  Comprovem ter  recolhido aos  cofres  da  Prefeitura  Municipal  de Lucas  do  Rio  Verde,  a
importância mínima de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação à vista, e que atenderem e
se submeterem as condições deste edital;
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3.2. Os interessados em participar do certame, para o cumprimento do disposto pelo item anterior,
deverão  comparecer  ao  Departamento  de  Tributação  Municipal  para  a  expedição  da  guia  de
recolhimento da importância relativa à garantia estabelecida para o imóvel que o licitante pretende
ofertar lances.

3.3. O Departamento de Tributação Municipal está localizado na Av. América do Sul, n° 2500-S,
Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde- MT, e seu horário de atendimento ao Público é de segunda
a sexta das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 15h00min.

3.4. Não poderão participar desta Concorrência Pública:

3.4.1.  Direta  ou  indiretamente,  os  servidores  públicos  municipais  ativos  ou  inativos  da
administração direta e indireta de Lucas do Rio Verde-MT;

3.4.2.  Pessoas físicas ou jurídicas  impedidas o u  s u s p e n s a s  de licitar e contratar com a
Administração, cujas Sanções cominadas forma as previstas no Art. 87, incisos III ou IV, da Lei nº
8.666/93;

3.4.3. Os incapazes nos termos do Art. 3º e 4º da Lei nº 10.406/02.

4.0. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

4.1.  Em  se  tratando  de  Pessoa  Jurídica  deve  ser  apresentado  para  participar  nesta
Concorrência Pública:

4.1.1. O comprovante de recolhimento da garantia estabelecida na forma do disposto pelo item 3.1.2
do presente edital;

4.1.2. Apresentar Contrato Social ou equivalente;
4.1.3. Cópia da identificação de seu sócio proprietário (RG e CPF);
4.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.1.5. Caso seja representante deve apresentar a procuração por instrumento público ou particular,
com firma reconhecida,  através  da  qual  seja-lhe  atribuídos  poderes  para  apresentar  proposta,  e
representar acerca dos atos em direito admitidos e pertinentes à Concorrência Pública, em nome do
proponente, conforme modelo do Anexo IV;
4.1.6. Apresentar declaração de que não emprega menor (art. 7º, XXXIII CF), conforme modelo do
(Anexo V).

4.2. Em se tratando de Pessoa Física deve ser apresentado para participar nesta Concorrência
Pública:

4.2.1. O comprovante de recolhimento da garantia estabelecida na forma do disposto pelo item   3  .1.2  
do presente edital;

4.2.2. Apresentar cópia de documento com foto onde possa se obter RG e CPF.
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4.2.3. Caso seja representante deve apresenta a  procuração por instrumento público ou particular,
com firma reconhecida,  através  da  qual  seja-lhe  atribuídos  poderes  para  apresentar  proposta,  e
representar acerca dos atos em direito admitidos e pertinentes à Concorrência Pública, em nome do
proponente, conforme modelo do (Anexo IV).

5.0. DA OFERTA

5.1. A oferta mínima não poderá ser inferior aos valores mínimo da avaliação à vista especificado 
no item 1.0, sob pena de desclassificação da proposta.

5.2. O valor da oferta deve incluir o recolhimento previsto no item 3.1.2, devendo a proposta ser 
elaborada da seguinte forma:

5.2.1. Proposta para pagamento à vista:

Valor recolhido (5%).............................................R$  ____________

Valor da oferta (excluídos os 5%) ........................R$ _____________

Total da oferta .................................................... R$ XXXXXXXXX

5.3. A oferta (proposta) deverá ser apresentada por escrito, em idioma nacional, sem rasuras ou 
emendas com expressão monetária em Real e deverá conter a identificação completa do proponente 
e ao final deve ser assinado pelo titular do mesmo CONFORME ANEXO I E II.

5.4. Caso a proposta seja elaborada por terceiros, deverá a mesma estar acompanhada de 
Instrumento Público de Procuração em sua forma original, sob pena de desconsideração da mesma.

6.0. DO JULGAMENTO

6.1. Abertos os envelopes e analisadas as propostas, será observado a seguinte ordem:

6.1.1. Análise e julgamento das propostas realizadas para a modalidade de “alienação por imóvel”, 
arrematando-se os imóveis para o proponente que realizar a “MAIOR OFERTA” 

6.2. Em caso de empate entre propostas, será realizado sorteio na mesma sessão de abertura.

7.0. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado nos moldes abaixo especificados, após a lavratura e assinatura da 
respectiva ata de julgamento, da seguinte forma:

a) A oferta no total integral da diferença entre o valor recolhido como habilitação e o valor total da 
proposta, imediatamente após a intimação da Administração.
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7.2. O imóvel arrematado somente será transferido ao arrematante após a efetivação do pagamento 
total.

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

7.4.  No  pagamento  parcelado  O  COMPROMISSÁRIO  COMPRADOR  confessa  em  favor  do
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR a dívida correspondente ao valor do parcelamento, que será
paga com uma entrada, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura
do contrato, e mais prestações iguais no valor determinado, vencendo a cada 30 (trinta) dias da data
de assinatura do contrato.

7.5. No pagamento a vista do valor previsto no item 5.2. será realizado no  prazo máximo de 10
(dez)  dias  corridos,  contados  da  data  da  assinatura  do Contrato  Administrativo,  mediante  a
apresentação do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, devidamente quitado, expedido
pelo COMPROMISSÁRIO VENDEDOR em nome do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. 

7.6. Caso o arrematante não efetue o pagamento do imóvel arrematado no prazo estabelecido no 
sub-item acima, fica consignado que o referido imóvel arrematado retornará à propriedade da 
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, retendo-se o valor de 5% (cinco por cento) recolhido 
pelo arrematante.

7.7. O arrematante somente poderá iniciar qualquer tipo de edificação no imóvel após a sua plena 
quitação e aprovação do projeto técnico.

7.8. A propriedade do imóvel arrematado somente será transferida ao arrematante, e em hipótese 
alguma a terceiros, sendo que tal transferência somente se dará após a efetivação do pagamento 
total.

8.0. DA DEVOLUÇÃO DO RECOLHIMENTO EFETUADO PELOS PARTICIPANTES

8.1. Os titulares das ofertas perdedoras que efetuarem o pagamento da habilitação em cheque de 
agência diversa do Banco do Brasil 3196-8, terão que aguardar a compensação para efetivação da 
devolução dos valores das propostas perdedoras, sendo que os valores não sofrerão nenhuma 
correção ou atualização monetária e os mesmos serão feitos através de depósito ou cheque e não em
dinheiro.

8.2. No caso de ser declarado vencedor do certame e não efetuar o pagamento no prazo citado no 
edital, não será devolvido o valor de 5% (cinco por cento) recolhido para a fase de habilitação, 
conforme prevê o item 7.1, e ainda multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação do lote 
em caso de desistência.

9.0. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
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a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A participação nesta concorrência implica no total conhecimento dos termos deste edital, por 
parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

10.2. O bem em questão pode ser visitado a qualquer hora, no endereço citado na localização do 
objeto.

10.3. O edital completo estará fixado no mural da sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 
Verde e no site: www.lucasdorioverde.mt.gov.br.

10.4. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda
à sexta, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 na sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio
Verde – MT.

 Lucas do Rio Verde – MT, 29 de Janeiro de 2020.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I

(PESSOA FÍSICA)

À
PREFEITURA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE / MT
AV. AMÉRICA DO SUL, Nº 2500– S
NESTA

 PREZADOS SENHORES,
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 PARA VENDA DE IMÓVEL URBANO.

“CARTA PROPOSTA”

Com relação ao assunto em epígrafe e nos termos do Edital nº 002/2020, de venda Pública
na  Modalidade  de  Concorrência  Pública,  abertura  em  ….  de  …....  de  2020,  dessa  Prefeitura
Municipal, venho através da presente “Carta Proposta”, propor a compra do Lote........, da Quadra
Nº ..................., do Bairro ..........................., ofertando para a aquisição do mesmo o valor de: 

Sendo:
5% - Recolhimento antecipado R$.............
Valor Remanescente R$..............................

VALOR  TOTAL  DA  OFERTA  (incluído  5%  -  antecipados  +  o  remanescente)
R$..................................

Valor este que me proponho a pagar à...
(       ) À vista
(      ) A vista. Quantidade de parcelas …….
(      ) a prazo........parcelas
nas condições mencionadas no Edital.

Declaro por fim estar ciente de todas as demais condições do edital.

Segue abaixo os dados de identificação e qualificação:

NOME:____________________________________________________________________

NOME CÔNJUGE:______________________________________________________

NOME DA MÃE:_______________________________________________________
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ESTADO CIVIL:________________PROFISSÃO:_____________________________

DATA DE NASCIMENTO:__________________ NACIONALIDADE:______________

CPF:_____________________________________RG:______________________SSP/____

PIS/PASEP:_______________________________E-MAIL:___________________  

RUA/AV:_________________________________________Nº ________________

BAIRRO: ___________________________CIDADE: __________________________

ESTADO:____________________________CEP: ____________________________

TELEFONE:_________________________ E-MAIL ____________________________

Atenciosamente,

_________________________
        Assinatura do Proponente
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ANEXO II

(PESSOA JURÍDICA)

À
PREFEITURA MUNICIPAL
LUCAS DO RIO VERDE / MT
AV. AMERICA DO SUL, Nº 2500– S
NESTA

PREZADOS SENHORES,
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 PARA VENDA DE IMÓVEL URBANO.

“CARTA PROPOSTA”

Com relação ao assunto em epígrafe e nos termos do Edital nº 002/2020, de venda Pública
na  Modalidade  de  Concorrência  Pública,  abertura  em  ….  de  …....  de  2020,  dessa  Prefeitura
Municipal, venho através da presente “Carta Proposta”, propor a compra do Lote........, da Quadra
Nº ..................., do Bairro ..........................., ofertando para a aquisição do mesmo o valor de: 

Sendo:
5% - Recolhimento antecipado R$.............
Valor Remanescente R$..............................

VALOR  TOTAL  DA  OFERTA  (incluído  5%  -  antecipados  +  o  remanescente)
R$..................................

Valor este que me proponho a pagar à...
(       ) À vista
(      ) A vista. Quantidade de parcelas …….
(      ) a prazo........parcelas
nas condições mencionadas no Edital.

Declaro por fim estar ciente de todas as demais condições do edital.

Segue abaixo os dados de identificação e qualificação:

RAZÃO
SOCIAL:_____________________________________________________________________

CNPJ:____________________________________________________________
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RUA/AV:_________________________________________Nº ____________________

BAIRRO: ___________________________CIDADE: ______________________

ESTADO:____________________________CEP: _____________________________

TELEFONE:_______________________________

E-mail:______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________
 

Atenciosamente,

_______________________________
Assinatura do Proponente
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ANEXO III
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº XXX/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

Alienação  de  42  (quarenta  e  dois)  Imóveis
Urbanos,  localizados  no  Loteamento  Jardim
Primaveras,  Loteamento  Parque  das  Emas,
Loteamento  Luiz  Carlos  Tessele  Júnior  e
Bairro Pioneiro, de propriedade do Município
de Lucas do Rio Verde-MT.

Pelo presente instrumento,  compareceram, de um lado,  o  MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO
VERDE,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  situado  na  Av.  América  do  Sul,  2500-S,
Loteamento  Parque  dos  Buritis  Lucas  do  Rio  Verde-MT,  inscrito  no  CNPJ  sob  o
n.º24.772.246/0001-40,  representado  neste  ato  pelo  Prefeito  Municipal  Sr.  FLORI  LUIZ
BINOTTI, brasileiro, casado, portador do RG nº 702.434.3373-SSP/RS e do CPF nº 383.827.090-
87, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, doravante designado
simplesmente  “COMPROMISSÁRIO  VENDEDOR” e,  do  outro  lado,  o(a)  xxxxxxxxxxxxx,
inscrita  no  CPF/CNPJ  sob  o  nº  xxxxxxxxxxxxx,  com  endereço/sede  na  rua
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxx,  Estado  de  Mato  Grosso,  neste  ato
representada  pelo  Sr(a).  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  brasileiro(a),  portador  do  RG  nº
xxxxxxxxxxxxxxxxx  do  CPF  nº  xxxxxxxxx-xx,  doravante  designada  “COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR”, pelo que resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Compra e
Venda de Imóvel Urbano, observada as disposições Lei Nacional nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98, pela Lei Nacional nº. 10.406/02, Leis Municipais
nº.  2.848/2018  e  3.004/2019  e  demais  normas  que  regulam a  espécie,   mediante  as  seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.  O objeto do presente contrato é a  Alienação de 42 (quarenta e dois) Imóveis Urbanos,
localizados no Loteamento Jardim Primaveras, Loteamento Parque das Emas, Loteamento Luiz
Carlos Tessele Júnior e Bairro Pioneiro, de propriedade do Município de Lucas do Rio Verde-
MT, o (s) qual (is) possui (em) a (s) seguinte (s) característica (s):

(Descrição do lote consoante disposto pelo objeto do certame)

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS VINCULAÇÕES
2.1. O outorgante comprador recebe por este instrumento particular, a venda do referido imóvel, nos
termos  do  que  dispõe  as  Leis  Municipais  nº  2.848/2018  e  3.004/2019,  as  quais  são  partes
integrantes do edital de licitação e passam a integrar este contrato.
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2.2.  Nos  casos  de  omissões  e  dúvidas  oriundas  do  presente  Contrato  Administrativo  de
Compromisso de Compra e  Venda de Imóvel  Urbano, prevalecem às disposições  editalícias  da
Concorrência Pública nº 002/2020 sobre as contratuais. Nos demais casos não previstos em nenhum
dos dois instrumentos, devem ser observados os ditames das Lei 8.666/93 e 10.406/02.
2.3. São partes integrantes do presente contrato, as quais encontram-se integralmente vinculadas as
partes:
2.3.1. Edital de Concorrência Pública nº. 002/2020;
2.3.2. A proposta apresentada pelo COMPROMISSÁRIO COMPRADOR;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA POSSE E DO PREÇO
3.1.  O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR,  neste  ato,  declaram que  recebera/m,  a  posse  do
imóvel  acima caracterizado,  no estado em que se encontra,  pelo  preço  certo e  ajustado de R$
_________________(________________),  de acordo com a Proposta  Comercial  apresentada na
Concorrência Pública nº 002/2020, realizada pelo Poder Executivo do Município de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DATA E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Em decorrência da posse ora transmitida, O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR se obrigam
a pagar à cedente, pelo imóvel mencionado, o valor total de R$. ........................., da seguinte forma:

UTILIZAR NO MODELO DE PAGAMENTO PARCELADO:
4.1.1.  O  COMPROMISSÁRIO  COMPRADOR  confessa  em  favor  do  COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR a dívida acima correspondente ao valor do parcelamento, que será paga com uma
entrada no valor de R$ ____________(___________), no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados da data de assinatura deste contrato,  e mais __ (_____________) prestações iguais no
valor  de  R$  ______________  (____________),  vencendo  a  cada  30  (trinta)  dias  da  data  de
assinatura deste contrato.

UTILIZAR NO MODELO DE PAGAMENTO A VISTA:
4.1.1. O pagamento do valor previsto no item 4.1 será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da assinatura deste Contrato Administrativo, mediante a apresentação do
Documento  de  Arrecadação  Municipal  –  DAM,  devidamente  quitado,  expedido  pelo
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR em nome do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. 

CLÁUSULA QUINTA -DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO

5.1. Havendo atraso no pagamento de 01 (uma) prestação, o COMPROMISSÁRIO COMPRADOR
será, desde logo, constituído em mora, e incidirá sobre o valor das prestações: multa de 2% (dois
pontos percentuais), juros de 1% (um ponto percentual), por mês ou fração, e correção monetária
aplicada pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, pro rata die.

5.2. Será causa de rescisão contratual por inadimplemento quando ocorrer vencimento de 03 (três)
prestações, sucessivas ou intercaladas,  sem o devido pagamento,  sendo o COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR constituído desde logo em mora, com a antecipação de todas as parcelas, com a
incidência de multa de 2% (dois pontos percentuais) sobre o valor contratual, juros de 1% (um
ponto percentual) por mês ou fração, e correção monetária aplicada pelo Índice Geral de Preços de
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Mercado - IGP-M, pro rata die, ficando passível de reintegração de posse imediata, independente de
qualquer aviso ou notificação, com a incidência das respectivas taxas judiciárias, custas processuais
e honorários de advogado num quantum de 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa,
sendo concedido ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR o prazo de 30 (trinta) dias para reter as
benfeitorias, sem direito a indenizações

5.2.1.  Findo  o  prazo  estipulado  pelo  item  5.2.  para  retenção  das  benfeitorias,  o
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR fica automaticamente autorizado a limpar o imóvel e proceder
nova venda ao primeiro interessado, observado o valor da prévia avaliação;

5.2.2. Dos valores eventualmente pagos pelo COMPROMISSÁRIO COMPRADOR será retido a
importância  de  5%  (cinco  pontos  percentuais)  do  valor  contratual  como  custeio  de  eventuais
despesas  e  prejuízos  causadas  pelo  COMPROMISSÁRIO  COMPRADOR  que  deram  causa  a
rescisão do presente contrato. O saldo, caso verificado, será devidamente restituído com a dedução
da multa contratual, os juros e a correção monetária, eventualmente, incidentes sobre a (s) prestação
(ões) em atraso.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR

6.1. Fornecer ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, todas  as informações relacionadas com o
objeto do presente contrato.
6.2.  Fiscalizar  e  exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  do  COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR;
6.3.  Cumprir  e fazer  cumprir  todas  as  condições  do  processo  licitatório  e  das  cláusulas  deste
Contrato Administrativo;
6.4.  Transferir  o  título  de  propriedade  e  a  posse  do  bem imóvel  alienado,  nos  casos  e  prazos
previstos neste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR
7.1. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela  COMPROMISSÁRIO VENDEDOR,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

7.2. Responsabilizar-se por todos os tributos e demais encargos diretos e indiretos incidentes sobre
o imóvel alienado a partir da data de assinatura do presente contrato, os quais deverão ser pagos,
nas  épocas  próprias,  pelo  COMPROMISSÁRIO  COMPRADOR,  reservando-se  o
COMPROMISSÁRIO  VENDEDOR  o  direito  de,  a  qualquer  tempo,  exigir  a  respectiva
comprovação, sob pena de rescisão contratual. 

7.3.  Responder,  integralmente,  por perdas e danos que vier a causar ao  COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR ou a  terceiros  em razão de  ação ou omissão  dolosa ou culposa,  sua ou de  seus
prepostos, em virtude da aquisição do imóvel objeto deste contrato;
7.4. Adimplir todas as suas obrigações, nos termos do processo licitatório e das cláusulas deste
Contrato Administrativo;
7.5. Além de promover os pagamentos, efetuar o registro da escritura pública junto ao cartório de
registro imóveis competente.
7.6. Arcar com todos os custos diretos e indiretos relacionados à transferência do imóvel para a sua
titularidade, tais como taxas e despesas cartoriais, tributos incidentes sobre a operação e quaisquer
outras que se fizerem necessárias.
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CLÁUSULA OITAVA – DO REGISTRO DO TÍTULO DEFINITIVO
8.1.  O  COMPROMISSÁRIO  COMPRADOR  comprometem-se,  por  si  e  seus  sucessores,  a
providenciar o registro do Título Definitivo (ou da Escritura Pública) junto aos órgãos imobiliários
competentes no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua emissão (ou outorga), sob pena de
rescisão contratual, passível de reintegração de posse imediata, independente de qualquer aviso ou
notificação, com a incidência das respectivas taxas judiciárias, custas processuais e honorários de
advogado num quantum de 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa, em que será
concedido ao/s  COMPROMISSÁRIO COMPRADOR o prazo  de  30  (trinta)  dias  para  reter  as
benfeitorias, sem direito a indenizações, findo o prazo o COMPROMISSÁRIO VENDEDOR fica
automaticamente autorizado a limpar o imóvel e proceder nova venda do mesmo, observado o valor
da prévia avaliação. 
8.2. No caso de rescisão contratual, será retido a importância de 5% (cinco pontos percentuais) do
valor pago como custeio de eventuais despesas e prejuízos causadas pelo COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR que deram causa a rescisão do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Além daquelas previstas pela cláusula 5.1. deste contrato, relativos à mora no adimplemento
das parcelas, o COMPROMISSÁRIO COMPRADOR estará sujeito às seguintes penalidades no
caso de descumprimento contratual e legal:
9.1.1. Advertência;
9.1.2.  Multa  de até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o valor  do Contrato,  no caso do arrematante,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
inadimplemento contratual;
9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o este
MUNICÍPIO por período não superior a 2 (dois) anos;
9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
9.1.5.  A aplicação da sanção prevista  no item 9.1.1,  não prejudica a  incidência cumulativa das
penalidades dos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso
de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
9.2. As sanções previstas nos itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.3.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens 9.1.2, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se ao comissário vendedor o direito de
optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.
9.4. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Contrato.
9.5. As sanções administrativas previstas pela cláusula 9.1., à exceção da prevista pela cláusula 5.1. 
(que possui aplicação imediata), será apuradas em processo administrativo instaurado para este fim, 
oportunidade em que será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PRERROGATIVAS
10.1. O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR reconhece os direitos do COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR, relativos ao presente Contrato e abaixo elencados:
10.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos
termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
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10.1.2.  Extingui-lo,  unilateralmente,  nos  casos  especificados  no  inciso  I  do  art.  79  da  Lei  nº
8.666/93;
10.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
10.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1.  Na  forma  das  disposições  estabelecidas  na  legislação  vigente,  o  COMPROMISSÁRIO
VENDEDOR designará servidor, por meio de Portaria do Executivo, específica para tal fim, para a
fiscalização  deste  Contrato  Administrativo,  tendo  poderes,  entre  outros,  para  notificar  o
COMPROMISSÁRIO  COMPRADOR  sobre  eventual  descumprimento  dos  compromissos
assumidos pelo presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
12.1. O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR deverá observar para que durante toda a vigência do
contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Caberá ao COMPROMISSÁRIO VENDEDOR providenciar a publicação do extrato deste
Contrato e de seus eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas – TCE.
13.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por
conta do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR.
13.3. O COMPROMISSÁRIO VENDEDOR poderá revogar o presente Contrato Administrativo de
Compromisso de Compra e  Venda de Imóvel  Urbano, com base no interesse público,  devendo
anulá-lo  de  ofício  ou  mediante  provocação  de  terceiros,  caso  constatado  vício  de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT é competente para dirimir questões oriundas 
deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 
(três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde – MT, ** de março de 2020.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
FLORI LUIZ BINOTTI

PREFEITO MUNICIPAL
COMPROMISSÁRIO VENDEDOR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPROMISSÁRIO COMPRADOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

Nome: ****************
CPF: *************

Nome: ***************
CPF: ****************
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO IV
PROCURAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020

 

Por este instrumento de procuração .…………., devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob o

nº…………., com sede à Rua/Av…………..,  Nº…………..,  Cidade…………., Estado………….

neste ato representado pelo Sr(a)………….., brasileiro(a), casado(a), portador(a) do CPF ………….

RG…………..,  residente  e  domiciliado  na  Rua………….,  nº………...,  cidade;

…………..,estado………..,  Representante  legal  da  empresa,  nomeia  e  constitui  seu  bastante

procurador  o  Sr.  …………....,  portador  do  RG………….,  CPF …………...,  aos  quais  concede

poderes  especiais  para  representá-lo junto  a  Prefeitura Municipal  de Lucas  do Rio  Verde,  com

poderes  para  praticar  todos os  atos  referentes  a Concorrência  Pública  n°  002/2020,  tais como:

formulação de lances, alegações em ata, interposição de recursos, renúncia de direitos.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
CNPJ nº

Lucas do Rio Verde-MT............ de...................2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

Objeto: Alienação de 42 (quarenta e dois) Imóveis Urbanos, localizados no Loteamento Jardim 
Primaveras, Loteamento Parque das Emas, Loteamento Luiz Carlos Tessele Júnior e Bairro 
Pioneiro, de propriedade do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Data entrega dos envelopes: Até as 11:00 horas do dia   04 de março de   2020.  

Data de Abertura Dia: 04 de março de 2020.

Hora: 14:00 horas

Edital Completo: Disponível no Paço Municipal no endereço: Av. América do Sul, Nº 2500 S, 
Loteamento Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78 455 000, Fone: 65.3549.8300 e 
no site: www.lucasdorioverde.mt.gov.br.

Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações complementares.

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Janeiro de 2020.

Paulo Henrique Brincker
Presidente CPL 
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