
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita 
no CNPJ: 05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – 
Santana do Araguaia – PA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, brasileiro, 
casado, motorista, portador do RG: 298333 SSP/TO  e CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no 
Municipio de Santana do Araguaia – PA, resolve formalizar a seguinte solicitação para fins licitatórios, com o 
objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de 
julho de 2012 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. 

 
1. OBJETO 

 
A presente licitação tem como objetivo Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria no desenvolvimento de 
atividades de regularização fundiária urbana - REURB, com medidas técnicas administrativas, 
sociais, ambientais, urbanísticas e jurídicas, para a regularização de imóveis, reconhecimento e 
legalização das posses de núcleos urbanos informais (com demanda caracterizada e/ou a 
caracterizar), através de ações necessárias para o trabalho social com mobilização comunitária, 
cadastro com coleta e organização documental e emissão de laudo social, cadastro físico, 
levantamento topográfico planimétrico, planialtimétrico e cadastral (georreferênciado) e 
regularização urbanística e ambiental viabilizando a regularização de aproximadamente 3.400 mil 
famílias no Município de Santana do Araguaia – PA, de acordo com as especificações, quantidades, 
estimativas e condições constantes deste Termo de Referencia e em conformidade dos termos da 
Lei Federal nº 13.465/2017. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
Solicita-se contratação amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta Administração realizar 
suas contratações em consonância com as demandas surgidas, sem a necessidade de previa manifestação 
orçamentária, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir 
melhores condições para contratação através do procedimento licitatório realizado com maior número de 
interessados na comercialização dosmesmos. 

 
Essa solicitação se faz necessária para atendimento a administração, na regularização fundiária de 
estimadamente 3.400 mil famílias no Município deSantana do Araguaia - PA. 

A ausência de políticas públicas específicas para resolução desses problemas resultou na consolidação do 
desenvolvimento urbano informal, com assentamentos ilegais, ocupações e construções irregulares, diversos 
vazios urbanos e especulação imobiliária, refletindo-se em segregação social e espacial, baixos índices de 
desenvolvimento humano e graves problemas sociais, ambientais, econômicos e de gestão atuais. 
O problema habitacional não se restringe à falta de moradia, mas também a precariedade, insalubridade, 
insegurança e ou irregularidade de imóveis habitados de modo sub- humano. 

 
A presente ação tem por objetivo dar um passo relevante em direção à promoção e o reconhecimento de um 
dos direitos sociais que é a qualidade de vida dos cidadãos e a moradia digna, nos termos do artigo 6º da 
Constituição Federal Brasileira. 
Partindo da premissa que a regularização fundiária-REURB é uma obrigação do poder público, conforme 
definida na Lei Federal nº 13.165/2017, elaboramos assim, este termo de referência, visando a inclusão dos 



 
 

 

núcleos urbanos informais localizados em áreas urbanas e suburbanas, a ser realizado conforme definido em 
legislação federal, por meio de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 
possibilitem a regularização de núcleo urbanos informais, a titulação de seus ocupantes, adequação 
ordenamento territorial urbano e o cadastramento em políticas de incentivo à produção, aquisição, reforma ou 
requalificação de imóveis urbanos e rurais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

 

Núcleo Urbanos Informais são aqueles assentamentos urbanos, compreendendo as ocupações e os 
parcelamentos irregulares ou clandestinos, bem como outros processos informais de produção de lotes, 
ocupados predominantemente para fins de moradia e implantados sem autorização do titular de domínio ou 
sem aprovação dos órgãos competentes, em desacordo com a licença expedida ou sem o respectivo registro 
imobiliário, apresentam normalmente dois tipos de irregularidade fundiária: irregularidade dominical, quando o 
possuidor ocupa uma terra pública ou privada, sem qualquer título que lhe dê garantia jurídica sobre essa 
posse; e urbanística e ambiental, quando o parcelamento não está de acordo com a legislação urbanística ou 
ambiental e não foi devidamente licenciado. 

 
Além disso, quando se trata de um núcleourbano informal de população de baixa renda, são necessárias 
também medidas sociais, como forma de buscar a inserção plena das pessoas na cidade. 

 
O Município de Santana do Araguaia - PA, necessita apoiar seus habitantes com a ampla regularização 
fundiária cujo escopo é garantir a segurança jurídica em relação a sua moradia, com isso melhorando a 
qualidade de vida de milhares de famílias. 

 
A Reurb promovida exclusivamente mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os 
núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma da Lei vigente, até 22 de dezembro de 
2016. 

 
A Lei Federal de Regularização Fundiária, tem como objetivo atribuir títulos de direitos reais aos seus 
ocupantes, garantir a eficácia do princípio constitucional da função social da propriedade associado ao 
equilíbrio ambiental, ao projeto urbanístico municipal, à implantação de políticas públicas de ocupação do 
espaço urbano, garantir direitos de propriedade seguros, transacionáveis, bem distribuídos e acessíveis à 
maioria dos seus cidadãos.  

 
Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios: 

 
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a 
prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e 
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; II - criar unidades imobiliárias 
compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos 
seusocupantes; 
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a 
permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; 
IV - promover a integração social e a geração de emprego erenda; 
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação 
entre Estado esociedade; 
VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vidaadequadas; VII - 
garantir a efetivação da função social dapropriedade; 
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 



 
 

 

seushabitantes; 
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; X - 
prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanosinformais; 
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome damulher; 
XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. 

 

Importante ressaltar, que o parágrafo único do Art. 28 da Lei Federal nº 13.465/2017, dispensa a exigência 
de que o Município tenha Lei Municipal para realizar a regularização fundiária em âmbito municipal. 

 
Justifica-se tal ação, ante a falta de uma política pública atualizada acerca dos direitos reais de propriedade, 
para atender o cidadão que veio desbravar esta região, e necessita da segurança jurídica de suas moradias e 
empresas, e em consequência disso do aumento da receita de tributos municipais como o ITU, IPTU e ITBI 
uma vez os imóveis passarão a ser totalmente regulares e com isso influenciará o pagamento por parte dos 
contribuintes. 

 
Tem-se por objetivo promover o levantamento de dados sociais de cada morador, área ocupada, elaboração 
das plantas de localização e situação, projeto urbanístico e ambiental, com respectivos memoriais descritivos, 
com as devidas aprovações no executivo e em cartório do projeto urbanístico, incluindo o respectivo registro 
cartorário dos títulos de direitosreais, visando à moradia regular, garantindo a segurança jurídica quanto a 
situação de moradia, fomentando a realização integral de outros direitos constitucionais, tais como, trabalho, 
lazer, educação e saúde. 

 
A contratada promoverá o levantamento de dados técnicos que possibilitem a Prefeitura Municipal, executar 
em tempo hábil a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais do Município de Santana do Araguaia 
- PA. 
 
3. OBJETIVO: 

 
O presente Termo de Referência, está alicerçado na EMENDA CONSTITUCIONAL nº 26, de 14 de Fevereiro 
de 2000, dando segurança aos seus moradores, através da moradia regular, que é condição para a 
realização integral de direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde, transformando 
as perspectivas de vida das comunidades e das famílias beneficiadas, para tanto, se faz necessário a 
contratação de empresa com experiência comprovada para dar prosseguimento à prestação de serviço, em 
obediência ao presente termo dereferência. 

 
O pleno exercício da moradia e a garantia da permanência dos beneficiados nos imóveis ocupados implicam 
na urbanização, na prevenção de situações de risco e na regularização fundiária da área, contando com o 
envolvimento da população nas principais decisões e com uma gestão compartilhada de políticas públicas 
integradas e integradoras para melhoria das condições de habitabilidade e inclusãosocial. 

 
Assim, ao realizar regularização fundiária é preciso atentar para os aspectos urbanísticos, que exigem o 
desenho das vias de circulação, a observância do tamanho dos lotes, a alocação de casas precárias ou 
situadas em situação de risco, tudo para que esse espaço urbano venha a realmente se integrar na cidade. 
Além disto, é imprescindível que se realize a regularização jurídica das áreas a fim de que se dê segurança 
aosmoradores. 

 
Faz-se necessário envolver e conscientizar a sociedade e entidades parceiras, quanto as questões centrais 
da regularização fundiária (acesso à terra, direito à moradia e a cidade, participação e controle social), no 
Município de Santana do Araguaia - PA, envolvendo os cidadãos em uma pauta que trará um impacto na 



 
 

 

melhoria da qualidade de vida dos moradores, aquisição de segurança na posse da moradia, maior 
integração urbana com o entorno e ingresso no mundo da “legalidade urbana”, promovendo sentimento de 
cidadania e pertencimento com o resgate da auto – estima, elevação do nível de organização da comunidade 
e valorização significativa dos imóveis (mercado imobiliário). 

 
As áreas ocupadas de forma espontânea e irregular constituem ponto deficitário na captação de receitas 
estaduais e municipais, o crescimento desordenado dos bairros, ocasiona graves impactos na qualidade de 
vida da população residente. 

 
Estes levantamentos e estudos exigidos pela lei federal, deverão ser executados por equipe técnica 
pluridisciplinar na área de engenharia arquitetura e urbanismo, direito e assistente social, com o objetivo de 
obter a regularização urbanística, ambiental e fundiária dos Núcleos Urbanos Informais, inseridos na zona 
urbana e suburbana do Município de Santana do Araguaia - PA, garantindo a legitimação fundiária ou da 
posse do uso/propriedade da ocupaçãoirregular. 

 
4. OBJETO: 

 
Contratação de empresa a fim de promover a regularização fundiária – Reurb de Núcleos Urbanos Informais, 
com o trabalho social, cadastro social, cadastro físico, regularização urbanística e ambiental de 3.400 (três mil 
e quatrocentas) famílias/lotes urbanos e suburbanos no Município de Santana do Araguaia - PA. 

 
5. META FISICA E AÇÕES PROPOSTAS 

 
Viabilizar, propiciando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e 
assessoria no desenvolvimento de atividades de regularização fundiária urbana - REURB, com 
medidas técnicas administrativas, sociais, ambientais, urbanísticas e jurídicas, para a regularização 
de imóveis, reconhecimento e legalização das posses de núcleos urbanos informais (com demanda 
caracterizada e/ou a caracterizar), através de ações necessárias para o trabalho social com 
mobilização comunitária, cadastro com coleta e organização documental e emissão de laudo social, 
cadastro físico, levantamento topográfico planimétrico, planialtimétrico e cadastral (georreferênciado) 
e regularização urbanística e ambiental viabilizando a regularização de aproximadamente 3.400 mil e 
quatrocentas famílias no Município de Santana do Araguaia – PA. 

 
O presente Termo de Referência, tem por objetivo apresentar uma proposta para a execução das ações a 
serem desenvolvidas para atingir o objetivo de Titularização de terrenos ocupados por unidades residenciais, 
comerciais e industriais no Município de Santana do Araguaia– PA. 
 
6. PASSO A PASSO DOS PROCEDIMENTOS DE REURB: 

 
Após priorizadas as áreas pelo poder público municipal e emitida a ordem de serviço, os projetos serão 
executado e implementados em sucessivas etapas, culminando com a integração administrativa e urbanística 
dos assentamentos e/ou núcleos urbanos informais consolidados regularizados à cidade, o que 
objetivamente, é alcançado através da emissão e outorga dos instrumentos de regularização fundiária 
previsto na Lei Federal nº 13.465/2017. 
As grandes etapas compreendidas são as que seguem abaixo: 
 
Passo 1: seleção das áreas para regularização, conforme critérios e procedimentos estabelecidos em lei; 
 
Passo 2: Mobilização Comunitária: atividades que envolvem a mobilização de lideranças e moradores dos 



 
 

 

assentamentos e eventos de caráter informativo, de orientação e deliberação, ora dirigidos às lideranças, ora 
voltados para os moradores; 
 
Passo 3: Levantamento Topográfico Georreferenciado e Cadastro Físico: elaboração dos levantamentos 
cadastrais com o objetivo de identificar e mapear a situação fática das ocupações, servindo de instrumento 
para a definição do perímetro das áreas públicas municipais e áreas privadas ocupadas anterior a 
22/12/2016, do parcelamento de solo e a individualização e identificação dos lotes, e elaboração das peças 
técnicas correspondentes.  
 
Passo 4: Cadastro Social: Identificação e caracterização socioeconômica das famílias residentes, por meio da 
aplicação de boletins socioeconômicos contendo questões objetivas capazes de definir o perfil 
socioeconômico de cada famílias, constituindo-se um dos elementos que orientarão a indicação do 
instrumento de regularização fundiária a ser utilizado em cada caso. 
 
Passo 5: Coleta de Documentos e Instrução e autuação dos processos administrativos individuais com 
emissão de laudo social individual;  
 
Passo 6: Análise Processual e com indicação fundamentada do instrumento de regularização fundiária a ser 
utilizado; 
 
Passo 7:  Elaboração, pactuação, licenciamento do poder público municipal e registro do Projeto de 
Regularização Fundiária (PRF) no Cartório de Registro de Imóveis correspondente; 
 
Passo 8: Emissão, assinatura e outorga dos títulos de regularização fundiária em nome dos moradores; 
 
Passo 9: Mediação junto aos Cartórios de Registros de Imóveis para os procedimentos registrais dos títulos 
emitidos; 
 
Passo 10: Entregas de títulos e respectivas certidões de registro de imóveis aos moradores. 
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA AÇÃO 

 
A Lei nº 13.465/2017 criou novos instrumentos e procedimentos, com o objetivo de agilizar e tornar efetivos os 
processos de regularização fundiária, especialmente nos casos em que esteja configurado o interessesocial. 

 
A Lei citada estabelece os seguintes princípios: 
 
I – Ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para sua 
permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições 
de sustentabilidade urbanística, social eambiental; 
II – Articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de saneamento básico e de 
mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e privadas, voltadas à 
integração social e à geração de emprego erenda; 
III – Participação dos interessados em todas as etapas do processo deregularização; IV – Estímulo à 
resolução extrajudicial de conflitos;e 
V – Concessão do título preferencialmente para a mulher. 

 
Assim, para que se tenha uma regularização fundiária que contemple as dimensões dominical, urbanística e 
ambiental, a Lei nº 13.465/2017 criou o instrumento denominado Projeto de Regularização Fundiária, deverá 



 
 

 

definir, no mínimo, os seguintes elementos: 
 

I – As áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as edificações que serão relocadas; 
II – As vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras áreas destinadas a usopúblico; 
III – As medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área 
ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei; 
IV – As condições para promover a segurança da população em situações de risco;e V – As medidas 
previstas para adequação da infraestruturabásica. 

 
INSTRUMENTOS DAREURB 

 
Independentemente da propriedade do solo, será considerado como núcleo urbano o assentamento com usos 
urbanos e com lotes com área inferior a fração mínima do módulo rural, e isso independe da propriedade do 
solo, que poderá ser de domínio público, domínio particular, ou até mesmo ser um imóvel sem registro 
imobiliário que identifique o titular do domínio. 

 
Definidos pela recente Lei Federal nº 13.465/2017, poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem 
prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos: 
 
I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos destaLei; 
II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de1973; 

III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (CódigoCivil); 
IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(CódigoCivil); 
V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; VI - a 
desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro 
de1962; 
VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de2001; 
VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de2001; 
IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (CódigoCivil); 
X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de1979; 
XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea f 
do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993; 
XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; XIII - a 
concessão de direito real deuso; 
XIV - a doação;e 
XV - a compra evenda. 

 

Portanto, para os efeitos de aplicação da Lei nº 13.465/17 os núcleos urbanos para assim serem considerados 
aptos a serem regularizados, devem ser constituídos por unidades  imobiliárias ou lotes abaixo da fração 
mínima de parcelamento, salvo nos casos específicos definidos em cláusulas e condições impostas por órgão 
ou entidades que venham transmitir com encargo, para o Município, o domínio de áreas, como por exemplo no 
caso específico de títulos emitidos pelo antigo programa do governo federal Terra Legal. 



 
 

 

 
No caso de núcleos urbanos informais, a lei estabelece a possibilidade de regularizar seja por meio Reurb-S 
ou Reurb-E, unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima do módulo rural de parcelamento prevista 
na Lei Federal nº 5.868/72. 

 
Através da Instrução Especial INCRA nº 05-A, de 1973 e da Instrução Especial nº 50, de 1997 foram 
estabelecidas as frações mínimas de parcelamento para cada microrregião do território brasileiro. A fração 
mínima de parcelamento é definida em hectares, de acordo com a atividade rural desempenhada no imóvel 
(hortigranjeira, lavoura permanente, lavoura temporária, pecuária, florestal e imóvel não explorado ou com 
exploração não definida). 

 

Na Reurb-S promovida sobre bem público, o registro do projeto de regularização fundiária e a constituição de 
direito real em nome dos beneficiários poderão ser feitos em ato único, a critério do ente públicopromovente. 

 
Na Reurb-E, promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo 
particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado 
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo titular do domínio, sem considerar o valor das acessões e 
benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias. 

 
As áreas de propriedade do poder público registradas no Registro de Imóveis, que sejam objeto de ação 
judicial versando sobre a sua titularidade, poderão ser objeto da Reurb, desde que celebrado acordo judicial ou 
extrajudicial, na forma desta Lei, homologado pelo juiz. 

 
Nos casos previstos na Reub-S e na Reurb-E, serão encaminhados ao cartório o instrumento indicativo do 
direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão beneficiados pela Reurb e respectivas 
qualificações, com indicação das respectivas unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial 
individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação de cadabeneficiário. 

 
Com o objetivo de formular e desenvolverno espaço urbano as políticas de planejamento urbano, de acordo 
com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a 
ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional e sustentável, a 
CONTRATANTE, através de assessoria e consultoria da CONTRATADA, irá elaborar estudos e projetos 
tecnicos para a criação e atualização de perímetros urbanos, e aplicar, entre  outros os seguintes 
procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), sãoeles: 

 

 Legitimação Fundiária; 

 Legitimação da Posse;e 

 Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente –APP. 

 
LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA 

 
Instrumento criado pela nova legislação, que a critério do ente público possibilita a aquisição de direito de 
propriedade, àquele que detiver área pública ou possuir área privada, integrante de núcleo urbano informal 
existentes até 22 de dezembro de 2016. 

 
Por ser ato único de registro e aquisição originária, a unidade imobiliária restará livre e desembaraçada de 
quaisquer ônus, direitos reais, gravames, não incidindo tributos de transferência como o ITBI e ITCMD. 

 



 
 

 

LEGITIMAÇÃO DA POSSE 
 

A legitimação da posse é um instrumento voltado para o reconhecimento da posse de moradores de áreas 
objeto de demarcação urbanística. 

 
Trata-se da identificação pelo poder público de uma situação de fato, que é a posse mansa e pacifica de uma 
área por pessoas que não possuem título de propriedade ou de concessão e que não sejam foreiras de outro 
imóvel urbano ou rural. 

 
Um dos objetivos da legitimação é dar publicidade às posses identificadas e qualificadas, por meio da 
confecção de um título pelo poder público em nome do morador e de seu registro no cartório de registro de 
imóveis. 

 
As alterações no instrumento já existente ampliam as possibilidades de conversão de propriedade para além 
dos limites trazidos pela usucapião urbana (250m² e 05 anos de posse – imóvel residencial). 

 
Imóveis residenciais ou não, com áreas superiores à 250m², deverão seguir os requisitos das demais 
modalidades da usucapião, não estando mais excluídos da legitimação de posse; 

 
Simplifica o procedimento existente, retirando a obrigação prévia da demarcação urbanística. 

 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP 

 
Conforme estabelece a Lei nº 13.465/2017 é possível promover, por decisão fundamentada, regularização 
fundiária em áreas de preservação permanente, assim definidas no Art. 64 e 65 da Lei nº 12.651/2012 (Código 
Florestal), restrita à regularização de interesse social e somente admitida nos casos em que: 

 

 A ocupação da APP for anterior a 22 de dezembro de 2016; 

 O assentamento estiver inserido em núcleo urbano informal; e 

 O estudo técnico comprovar que a intervenção programada implicará melhoria das condições ambientais 
relativamente à situação de ocupação irregular anterior. 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 
Concomitante com a Lei nº 13.465/2017 e suas alterações, a Constituição Federal 1988 e as Leis 
Infraconstitucionais, também tem sua aplicação na regularização fundiária: 

 

 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor, Lei Municipal de Regularização 

Fundiária, Código Tributário ePosturas. 

 LEGISLAÇÃO FEDERAL: Constituição Federal/88, Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), Medida 

Provisória 2.220/2001, Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), 

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981); Código Florestal 

(Lei nº 12.651/2012) e Resolução CONAMA369/2006. 

 

Conforme, a Constituição Federal de 1988 no capítulo sobre Política Urbana em seu artigo 182 descreve:  
 
“A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 



 
 

 

bem-estar de seus habitantes” [GRIFO NOSSO]. 
 
Segundo, descrito no art. 182 cabe ao poder público municipal ordenar o desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e bem-estar dos habitantes. Nesta linha de entendimento, o pleito aqui consubstanciado encontra 
suporte constitucional no art. 225 da Máxime legis, a qual assim preceitua: 
 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (CF. 1988, art. 225)”. 
 
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, em especial ao município: 
 
CF,1988, Art. 30, – Compete aos Municípios:  
 
Inciso I – “Legislar sobre assuntos de interesse local”; 
Inciso II – “Suplementar a legislação federal e estadual no que couber”; 
Inciso VIII – “Promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 
 
PLANO DE TRABALHO, DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS, ACOMPANHAMENTO EANÁLISE: 
 

Os Projetos de Regularização Fundiária são, via de regra, procedimentos complexos que envolvem várias 

etapas e atividades, ora correlatas ora individualizadas, mas mantendo entre si encaminhamentos comuns. 

Estas ações são divididas em 10 etapas: 

 
1ª ETAPA: Estruturação da Equipe e Metodologia: 

 
Esta etapa é fundamental como base para todo o Projeto. Nela deverá ser apresentada pela CONTRATADA a 
concepção e descrição das etapas de operacionalização do Projeto em consonância com a legislação 
pertinente à matéria. 

 
A CONTRATADA, deverá contar durante todo o prazo de execução do contrato, com escritório fixo estruturado 

na sede do Município até a conclusão dos levantamentos dos serviços, que servirá de ponto de apoio para a 

realização dos trabalhos, com corpo técnico, permitindo a realização de planejamento de cada área de 

intervenção. 

 
Para o desenvolvimento desta etapa será necessário: 

 

• a) elaborar Plano de Trabalho, verificando e descrevendo as atividades previstas e as estratégias de 

implementação, se necessário, promover acréscimos, supressões ou junção de certas atividades, desde que 

não importe em aumento de valor ou prazo; 

• b) levantar a documentação básica e preliminar existente das áreas de intervenção (os dados 

socioeconômicos da comunidade, os mapas da área, e outras documentações). 

 

Concluído o processo licitatório, firmado o Contrato com a Empresa vencedora, relativo ao objeto deste Termo 

de Referência, emitida a Ordem de Serviço, será em seguida realizada uma REUNIÃO GLOBAL envolvendo a 

integralidade dos profissionais das Equipes Técnicas da Empresa Contratada e Equipe Técnica do Município. 



 
 

 

 

Nesta etapa, os profissionais da Empresa Contratada e da Equipe Técnica da Contratada definirão as metas e 

estratégias para execução dos trabalhos, em estrita observância ao Programa de Regularização Fundiária, 

Termo de Referência, Edital de Licitação e Contrato firmado com o Município, sem prejuízo da observância 

das demais leis aplicáveis.  

 

A reunião/oficina deverá ser realizada na sede da Contratada incluindo a apresentação do material teórico-

metodológico elaborado pela empresa a ser contratada por este Termo de Referência. Seguirá uma 

metodologia de exposição dialogada, utilizando técnicas de dinâmicas de grupo como forma de potencializar o 

aprendizado e promover a integração e o acolhimento dos profissionais.  

 

Definida como recorrente a necessidade de união das equipes que integram a execução do Plano de 

Regularização Fundiária, cada qual na sua área de competência, as reuniões envolvendo a Equipe da 

Contratada e da Empresa contratada ocorrerão ao longo da execução das etapas até finalização, tendo como 

objetivos básicos:  

 

• Estabelecer consenso acerca das diretrizes, objetivos e as metodologias que fundamentarão as etapas 

contratadas, inerente ao processo de regularização fundiária, na área de intervenção, possibilitando um 

aprofundamento teórico-metodológico do conceito e dos instrumentos constitutivos do processo, assim como 

dos modos participativos de intervenção comunitária;  

• Definir conjuntamente estratégias, linhas de atuação e atividades previstas a serem executadas pela 

equipe de profissionais da contratada, estabelecendo e fortalecendo uma relação de diálogo entre os técnicos 

e modo intersetorial de funcionamento. 

 
Os procedimentos que subsidiam as atividades contratadas estarão amparados na legislação pertinente em 
vigor, em especial as seguintes leis federais: Lei nº 6.015/1973; Lei nº 10.257/2001; Lei nº 13.465/2017 e 
Decreto nº 9.310/2018.  
 
Com relação a normas, as atividades são baseadas nos Provimentos do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, em especial os de nº 08/2010-CJRMB/CJCI de 14/12/2010, nº 003/2014-CJRMB/CJCI de 14/02/2014 e 
Provimentos dos Cartórios, especialmente o nº 044 de 18/03/2015 expedido pelo CNJ. 
 

2ª ETAPA: Levantamento de Diagnóstico Social: 
 

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário: 
 

a) Identificação censitária dos ocupantes dos lotes, com dados pessoais, e documentação básica através de 
visitas domiciliares para coleta da documentação fornecida pelos moradores exigida para processos de 
regularização fundiária, pesquisa documental, como intuito de consubstanciar as medidas legais e 
administrativas para a titulação dasfamílias; 

 
b) aplicação de cadastros individuais com cruzamento de dados no CADMUT/CADÚNICO, o qual apresentará 
a realidade socioeconômica dos moradores – composição familiar, tempo de residência, estrutura de emprego 
e renda da família, histórico da ocupação, número de ocupantes, nível deinstrução; 

 
São válidos como documentos para demonstração da posse documentos diversos tais como: escrituras 



 
 

 

particulares, cessão de diretos, contratos de compra e venda, declaração de posse e vizinhança, 
comprovantes de residência tipo água, luz e telefone, IPTU, declaração de imposto de renda, recibos, notas 
fiscais, matrículas de crianças na escola em que figure o endereço do imóvel a regularizar, entre outros. 

 
c) Inclusão dos dados alfanuméricos em sistema de processamento de dados (próprio ou locado)pela 
CONTRATADA, com emissão de ficha socioeconômica e parecer técnico social devidamente elaborado pelo 
profissional de serviço social, tais documentos permitirão a comprovação legal da posse do imóvel, assim 
como a comprovação do tempo deocupação; 

 
Esta etapa é fundamental para que seja traçado o perfil socioeconômico da comunidade, possibilitando 
futuramente a implantação e ou implementação de serviços púbicos na área. 

 
d) conhecer as organizações e estruturas sociais existentes nacomunidade; 

 
e) realizar entrevistas com lideranças; 

 
f) realizar reuniões sistemáticas com a comunidade e equipetécnica; 

 

g) realização de reuniões, oficinas para a capacitação dos técnicos envolvidos, de forma a buscar uma 
interface das futuras operações necessárias para a consecução dos objetivos (formas, prazos, documentação 
básica, manuseio dos cadastros, atendimento das comunidades, etc.) e oficinas comunitárias que serão 
realizadas de modo integrado entre a equipe executora e os líderes das comunidades envolvidas, com objetivo 
de informar a população a respeito do andamento dos processos de regularização fundiária, tornando a 
intervenção transparente ecompartilhada. 
 
MOBILIZAÇÃO DE MORADORES PARA COMPARECIMENTO (CONVOCAÇÕES) 
 
Esta atividade consiste na convocação individual dos moradores, através de documento fornecido pela 
Contratante, para comparecimento junto à equipe de execução do Projeto, para atender objetivo específico, 
como: apresentação da documentação necessária à instrução dos processos administrativos individualizados, 
saneamento de pendências documentais, entre outros.   
 
A mobilização dos moradores deverá ser feita de forma individualizada, por meio de visita a cada residência. 
 
O espaço de tempo mínimo a ser garantido entre a data de entrega da convocação e o comparecimento do 
morador será de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
CADASTRO SOCIAL 
 
Corresponde à atividade de coleta de dados socioeconômicos e tabulação/processamento, abrangendo a 
totalidade das famílias residentes no núcleo urbano informal onde está sendo executado cada projeto.  
 
O instrumento para coleta dos dados socioeconômicos será um formulário, contendo questões fechadas e 
abertas, em modelo a ser disponibilizado pela Contratante, sendo passível de ajustes que venham a ser 
propostos pela Contratada, desde que previamente aprovados pela Contratante. 
 
O conteúdo do cadastro social contempla: a composição familiar, os dados pessoais dos moradores, o tempo de 
ocupação do lote, o grau de escolaridade, a situação de emprego e renda, entre outros, que subsidiarão a 
elaboração do perfil socioeconômico da população do núcleo urbano informal.  



 
 

 

 
As orientações aos moradores sobre os diversos aspectos relacionados ao Cadastro Social serão abordadas 
em reunião, conforme descrito no item: Mobilização Comunitária. 
 
ATIVIDADES 
 
As atividades necessárias à execução desta etapa encontram-se descritas a seguir:   
 
Execução do Cadastro Social  
 
Esta atividade se refere à efetiva aplicação do formulário junto às famílias, que deverá ser realizada, 
obrigatoriamente, em visita domiciliar, por cadastradores sociais convenientemente habilitados para a atividade, 
conhecendo em detalhes todos os itens que o compõem, complementando-se o seu processo de capacitação 
pela Contratante. 
 
A execução obedecerá ao cronograma apresentado aos moradores por ocasião da Reunião Informativa e de 
Orientação, referida no item de Mobilização Comunitária.  
 
Para orientar o serviço de campo a Contratante disponibilizará, sempre que possível, as plantas de quadra, 
identificando os imóveis cujos moradores deverão ser alcançados pelo Cadastro Social.   
 
Nas situações em que os moradores não se encontrarem em suas residências no momento da visita para a 
aplicação do formulário, a Contratada deverá realizar pelo menos três tentativas em dias não úteis 
diferenciados, ou horários não comerciais, com intervalo de pelo menos uma semana entre as tentativas, 
documentando essa providência.  
 
A coleta de dados socioeconômicos será realizada, em meio físico, com formulários impressos. A reprodução 
dos formulários impressos será de responsabilidade da Contratante. 
 
Cada formulário aplicado deverá ser validado pelo profissional responsável pela coordenação do Cadastro 
Social.  
 
A Contratante disponibilizará o modelo do Formulário Socioeconômico. 
 
Sistematização dos Dados Socioeconômicos 
 
Todas as informações que compõem o formulário de pesquisa serão entregues em meio físico e digital editável, 
organizado pela Contratada, conforme critérios a serem definidos pela Contratante. 
 
COLETA DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL 
 
Esta etapa tem a sua fase preparatória iniciada na Reunião Informativa e de Orientação aos Moradores, 
conforme referido na etapa de Mobilização Comunitária, quando serão prestados esclarecimentos a respeito da 
documentação necessária para a correta instrução dos processos administrativos individualizados. Os 
atendimentos serão realizados por equipe de apoio técnico. 
a) Recolhimento de cópia da documentação pessoal do(a) morador(a) titular da regularização; 
b) Recolhimento de documentos que comprovem a posse da moradia e subsidiem a indicação do 
instrumento de regularização fundiária a ser utilizado; 
c) Coleta de assinatura no requerimento que formaliza o pedido de regularização fundiária e nas declarações 
que se fizerem necessárias, conforme modelos a serem disponibilizados pela Contratante; 



 
 

 

Eventualmente, em havendo necessidade de orientação jurídica individualizada aos moradores por ocasião dos 
plantões para coleta de documentos, considerando as especificidades de cada situação, esta será prestada pela 
Contratante. 
 
Atividades 
 
Encontram-se descritas, a seguir, as atividades que deverão ser realizadas para executar a etapa de Coleta de 
Documentos: 
 
a) Plantões de Atendimento 
 
A Contratada deverá dispor de equipe de apoio para realizar os plantões de atendimentos aos moradores do 
núcleo urbano informal, sendo que cada equipe deverá ter a supervisão de profissional que possua graduação 
em Serviço Social. 
 
atividade deverá ser realizada em espaço adequado localizado no núcleo urbano informal ou nas imediações, 
devendo a Contratada programar o atendimento em horário não comercial de maneira a facilitar o 
comparecimento dos moradores. 
 
A Contratada deverá elaborar o agendamento para o recolhimento da documentação, estabelecendo data e 
horário para o atendimento de cada morador e organizar os documentos recebidos para encaminhamento à 
Contratante. 
 
Nesta etapa caberá a contratada providenciar instalações adequadas e logística necessárias para realização 
dos plantões de coleta de documentos, que poderá ser em espaço público, local próprio ou locado pela 
contratada, para realização desta etapa, cabendo a Contratante somente as obrigações de reprodução do 
material didático e audiovisual a serem utilizados. 
 
b) Organização Documental 
 
Deverá a Contratada organizar os documentos recebidos, efetuar montagem do dossiê individual (processo) de 
cada morador (família), contendo os documentos e formulários das etapas anteriores para que possam ser 
analisados, conforme orientação da Contratante. 
 
c) Emissão de Laudo Social 
 
Para analisar os aspectos sociais relacionados à família que solicita a regularização fundiária em projetos 
municipais para fins de emissão de laudo social, necessário se faz, em primeiro lugar, conhecer os dispositivos 
legais e normativos que orientam a política de regularização fundiária, tanto no âmbito federal, quanto municipal, 
se o município dispuser de legislação específica.  
 
O documento de referência para orientar a análise que subsidiará o laudo social é o cadastro social e os 
documentos de renda apresentados, que informam sobre a composição familiar, renda mensal de cada 
morador, ocupação, participação em programas sociais entre outros itens capazes de caracterizar a situação 
socioeconômica da família articulado com a documentação comprobatória que foi juntada em cada processo. 
 
O principal item a ser considerado na confecção do laudo, por força da legislação que a define como indicador 
de recorte para a gratuidade é a renda familiar mensal. No caso de não haver legislação municipal específica 
quanto a esse aspecto, é possível aplicar, diretamente, a legislação federal que estabelece o limite de cinco 
salários mínimos. 



 
 

 

 
Na análise da documentação que comprova a renda familiar mensal devem ser observados os seguintes 
aspectos: 
• A compatibilidade entre o item “ocupação” (atividade desenvolvida pelo morador, que gera renda), 
constante no Boletim de Informações Socioeconômicas – BIS e a renda comprovada de cada morador, mesmo 
considerando que esse aspecto já deve ter sido observado no momento da validação do BIS; 
• A existência de itens, em contracheques, que não são fixos, como: adicional de férias, auxílio natalidade, 
horas extras, décimo terceiro salário, entre outros, que não devem ser computados considerando o seu caráter 
eventual; 
• Nos casos em que mais de uma família resida no imóvel objeto da regularização, cabe considerar apenas 
a renda da família que será titularizada, para fins de enquadramento na regularização gratuita. 
 
Além da renda familiar mensal, deverá ser observado no formulário social, com vistas ao laudo social, qual a 
condição de ocupação do imóvel objeto da regularização, no sentido de confirmar se requerente ou sua família, 
são os ocupantes da residência edificada no lote que será regularizado, cabendo esclarecer que a área jurídica 
se manifestará quanto a dominialidade da edificação com base na análise da documentação apresentada. 
Justifica-se a competência da área social manifestar-se quanto à condição de ocupação pelo fato de o cadastro 
social, que é atribuição dessa área profissional, ser realizado no interior de cada residência, também como 
forma de atestar a condição de ocupação. 
 
No caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências, será necessário investigar, com a pessoa 
entrevistada, qual é sua residência principal, pois ela não pode ser considerada moradora em duas residências 
ao mesmo tempo. 
O laudo social deve, ainda, fazer referência ao tipo de uso do imóvel, no sentido de deixar claro, especialmente 
quando se tratar de uso misto (residencial combinado com outro tipo), qual o uso predominante considerando 
que tal variável é determinante para a definição da modalidade de regularização que melhor atende à legislação. 
 
Nesse quesito, é importante atentar para o seguinte aspecto:  
• Se há registro na renda familiar referente a valores decorrentes da atividade (comércio ou serviço) 
desenvolvida nas dependências do imóvel e se ela é compatível com o porte da atividade, mesmo que tal 
conclusão não tenha que, necessariamente, constar no parecer pois, trata-se apenas de conferir maior 
coerência ao parecer. 
 
Quando a renda familiar mensal ultrapassar o teto estabelecido pela legislação para enquadramento em 
regularização fundiária gratuita, recomenda-se observar no formulário social outras informações que possam 
ensejar dificuldades financeiras para a manutenção da família com a inclusão de eventual pagamento do valor 
do lote, como por exemplo:  
• O valor da renda familiar mensal per capita; 
• Idosos ou pessoas com deficiência na composição familiar; 
• Tipos de ocupação dos membros da família que contribuem para a renda familiar para avaliar se é de 
caráter fixo ou variável, entre outros.  
 
Em todos esses casos é recomendável a realização de visita domiciliar para melhor avaliar a viabilidade da 
regularização onerosa na perspectiva de garantir o direito social à moradia e, fazer constar no parecer social o 
resultado dessa análise.  
A análise social deve consistir em: 
• Identificar a composição familiar; 
• Confirmar o uso do imóvel: residencial, comercial, uso misto (residencial e comercial); 
• Verificar a situação de ocupação do imóvel: próprio, alugado ou cedido; 
• Apontar tempo de ocupação do imóvel; 



 
 

 

• Analisar renda familiar mensal; 
• Apontar demais observações sociais relevantes; 
• Elaborar laudo social conclusivo. 
 
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 
 
A execução dos serviços referentes ao item Mobilização Comunitária deverá ser coordenada e supervisionada 
por profissional que possua graduação em Ciências Sociais com experiência nas respectivas áreas e para o 
item Cadastro Social, coleta de documentos e Laudo Social, profissional com graduação em Serviço Social, 
preferencialmente especialista na área sócio-comunitária, sendo exigido que ambos tenham vínculo funcional 
com a Contratada no momento da contratação. 
 
Tais profissionais deverão estar habilitados em suas correspondentes entidades profissionais e, comprovarem 
experiência nos serviços solicitados por meio de atestado ou certidão emitido por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, por 
empresas privadas onde tenham prestado os referidos serviços. 
 
A execução das atividades de Mobilização Comunitária será realizada por mobilizadores sociais, com nível de 
escolaridade de pelo menos o ensino médio e que tenham experiencia comprovada por meio de certidão ou 
atestado emitido por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal, ou ainda, por empresas privadas onde tenham prestado os referidos serviços, que 
comprove a interação com comunidade. 
 
Já as atividades relativas à execução do item Cadastro Social deverá contar com cadastradores sociais que 
além dos requisitos estabelecidos para os mobilizadores, disponham de boa caligrafia e para a equipe que 
executará a sistematização dos dados faz-se necessária a familiaridade com a operação, que em todos os 
casos receberão capacitação oferecida pela Contratante.  
 
Para a realização da coleta e organização documental, a equipe deve ser composta por profissionais com nível 
de escolaridade de pelo menos o ensino médio e que tenham facilidade de interação com comunidade.  
 
Para a emissão dos laudos sociais, a equipe deve contar com profissionais que possuam graduação em Serviço 
Social devidamente registrados em suas entidades de classe e comprovar experiência nos serviços objeto deste 
item por meio de certidão ou atestado emitido por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, por empresas privadas onde tenham prestado os 
referidos serviços. 
 
Para execução dessas atividades a Contratada deverá viabilizar quantitativo de pessoal compatível com a 
produtividade demandada para cada núcleo urbano informal.  
 
Deverá ser previsto, ainda, pessoal administrativo e de apoio, além de outros recursos humanos necessários 
para a realização dos serviços. 
 
 
 
PRODUTOS 
 
Da Mobilização Comunitária 
Listagem dos moradores convocados para comparecimento junto à equipe de execução dos Projetos 
acompanhada do comprovante de recebimento da correspondência; 



 
 

 

 
Do Cadastro Social 
Formulários, em meio físico, correspondente a cada família cadastrada, em original, devidamente preenchido 
com letra legível e validado pelo profissional especializado da Contratada, a ser validado pela Contratante; 
Formulários, em meio digital editável, correspondente a cada família cadastrada, devidamente preenchido, a ser 
validado pela Contratante; 
1 (um) relatório contendo o Perfil Socioeconômico da população do núcleo urbano informal, elaborado a partir 
da sistematização dos dados e informações coletados por meio do cadastro social, além de outros dados 
complementares, ilustrado com gráficos e tabelas. 
Relação nominal, em formato digital editável, correspondente às famílias cadastradas cujos dados 
socioeconômicos foram colhidos, contendo, no mínimo: A qualificação individual, estado civil, nacionalidade, 
profissão, CPF, RG e filiação; 
Relatório final com o quantitativo de cadastros executados e justificativa documentada para os não executados; 
 
OBS: Os produtos deverão ser apresentados em meio físico, em 01 (uma) via em formato “doc”, padrão A4, 
fonte arial tamanho 12, com ilustrações coloridas e em meio digital editável, 02 (duas) mídias gravadas em CD 
ou DVD e identificado, por núcleo urbano informal. 
 
Os relatórios serão submetidos à análise e aprovação da Contratante. 
 
Da coleta, organização documental e emissão de laudo social 
 
Os produtos, de responsabilidade da Contratada, referentes à etapa de coleta e organização documental e 
emissão de laudo social deverão ser apresentados através de processos administrativos individualizados, em 
meio físico, em 01 (uma) via original, devidamente instruídos com a documentação necessária. 
 
3ª ETAPA: Levantamento das características físicas e topográfica da área: 

 
A equipe técnica de engenharia e/ou arquitetura visitará a comunidade para identificar as características físicas 
e topográficas da área. 

 
Trata-se de uma descrição das características e dimensões de cada moradia, terreno, estrutura viária, bem 
como dos equipamentos e infraestrutura, formando um Banco de Dados Georreferenciado com dados 
integrados de cada quadra e lote existente. 

 
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário: 

 
a) realizar pesquisa cartográfica; levantamento da oferta e prestação de serviços públicos, tais como: 
abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, saneamento básico, drenagem, coleta e limpeza 
urbana e iluminaçãopública; 

 
b) elaborar o Mapa Fundiário georreferenciado com arruamento e urbanização, delimitadas a partir das 
coordenadasgeorreferenciadas; 

 
c) realizar zoneamento Georreferenciado com a medição de cada unidade com GPS (conferência limites e 
confinantes), inclusive a produção de croqui e memorial para a atualização e/ou criação da lei de perímetro 
urbano das três poligonais objetos do termo de referência; 

 
d) caracterizar a área em todos os seus aspectos, de forma mais generalizada, tendo como referência o 



 
 

 

conjunto da área afetada, caracterizando individualmente cada imóvel no local, moradia ou apenaslotes. 
 

Esta etapa tem por finalidade identificar os problemas e potencialidades da área; definirá a área de atuação, 
com seus limites e confrontações (contendo confinantes direito, esquerdo, de frente e fundo, com nome 
completo, endereço, estado civil, profissão, cônjuge e profissão do cônjuge) e permitir a elaboração de 
proposta do Plano de Alinhamento do Loteamento - PAL (PartidoUrbanístico). 

 
A base georreferenciada servirá como apoio e deverá consolidar e especificar com visitas de campo, tomadas 
métricas e em GPS, a caracterização física e topográfica das quadras e lotes, com informações necessárias 
para composição do Partido Urbanístico e dos Memoriais para Registro Imobiliário. 
Nesta fase serão consolidadas as características físicas e topográfica da área no sistema de processamento 
de dados (próprio ou locado), pela Contratada, junto com as informações socioeconômicas obtidas na 2ª 
etapa, integrando todas as informações sociais, domiciliares e físicas de cada residência e ou comércio ou 
indústria, em formato físico e digital, para ser encaminhado para a contratada, objetivando a atualização da 
base de dados do banco imobiliário, incluíndo atualização de cadastro de IPTU/ITU. 
 
4ª ETAPA: Pesquisa fundiária e cartorial 

 
A assessoria jurídica fará a identificação das áreas objeto de intervenção, sua dominialidade, identificação nos 
cartórios da situação da gleba de cada loteamento, as medidas legais necessárias para a Regularização das 
glebas junto aos órgãos competentes e um quadro demonstrativo dos custos processuais correspondentes. 

 
É importante salientar que tal Pesquisa Cartorária é composta de diversas ações, tais como: Solicitação de 
certidão vintenária de registro de imóveis, consulta a outros órgãos públicos para identificação da titulação da 
área. 

 
Integrando o Banco de Dados Georreferenciado, a equipe executora procederá a uma ampla pesquisa 
fundiária em cartórios e demais órgãos que se fizerem necessários coligindo todas as informações necessárias 
para elaboração de um Produto sobre a origem do solo, a situação cartorial de cada gleba elote. 

 
Além do Banco de Dados Georreferenciado, constará nesse produto um quadro síntese com nome do 
ocupante, tempo de ocupação, situação fundiária e principais conflitos existentes. Este será de fundamental 
importância durante a fase de execução dos processos administrativos. 

 
5ª ETAPA: Partido urbanístico e a nova estrutura fundiária 

 
A quinta etapa do Projeto deverá ser realizada pela equipe técnica de engenharia e/ou arquitetura para a 
coleta de dados primários sobre cada um dos loteamentos habitacionais, incluindo o partido original da área, 
mapas de uso do solo (comércio, serviços, residencial, misto), dados sobre a implementação dos mesmos e 
levantamento topográfico da gleba com indicação dos lotesexistentes. 

 
Posteriormente, prossegue-se com a digitalização dos levantamentos e elaboração de um Partido Urbanístico 
Final que será objeto da Regularização, que conterá, no mínimo: 

 
I - Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional 
competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas 
públicas, a infraestrutura existente, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do 
núcleo a serregularizado; 



 
 

 

II - Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições 
atingidas, quando forpossível; 
III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental; 
IV - Projetourbanístico; 
V - Memoriaisdescritivos; 
VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, 
quando for ocaso; 
VII - estudo técnico para situação de risco, quando for ocaso; 

VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for ocaso; 
IX - Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações 
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de 
regularização fundiária;e 
X - Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do 
cronogramafísico. 

 
O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos. 

 
Tal Partido constitui-se de um projeto de alinhamento e arruamento, definição das áreas públicas e privadas, 
áreas livres, as dimensões dos lotes, o traçado e as dimensões dos logradouros, os equipamentos públicos e 
áreas de lazer, as áreas “nonedificandi” se necessário, entre outros elementos urbanos previstos na legislação 
municipal e federal, devendo conter no mínimo, indicação: 

 
I - Das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas; 
II - Das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, 
nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver; 
III - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à 
unidaderegularizada; 
IV - Dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, 
quandohouver; 
V - De eventuais áreas jáusucapidas; 
VI - Das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias; 
VII - das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, 
quandonecessárias; 
VIII - das obras de infraestrutura essencial, quandonecessárias. 

 
Os produtos técnicos referentes a este item – plantas e projetos – deverão ser entregues conforme normas de 
apresentação da ABNT e do Código de Obras e Posturas do local de intervenção, em meio impresso e digital 
georreferenciado, de forma a conter confinantes, amarrações à esquina mais próxima, orientação, dimensões 
e áreas (terreno e construção), numeração e todas as informações necessárias para localização do imóvel na 
referidaquadra. 

 
6ª ETAPA: Elaboração dos Memorais Descritivos e plantas individualizadas 

 
O Memorial Descritivo, realizado pela equipe de engenharia e/ou arquitetura, deverá conter a descrição 
individualizada de cada lote, rua, áreas verdes e áreas de uso comunitário. 

 
Esta documentação é necessária para efetuar o registro no Cartório de Registro de Imóveis, para ajuizamento 
das ações e para a elaboração dos termos ou contratos dedireito real dos lotes.  



 
 

 

 
Nesta descrição constarão as dimensões, confrontações e a área de cada lote, após a elaboração do partido 
urbanístico devem ser elaborados os memoriais que deverão conter os seguintes elementos: 

 

 Localização do imóvel com a indicação do logradouro público e anumeração; 

 Fixação de ponto de referência ou amarração, que corresponderá à distância existente entre o imóvel e o 
mais próximo ponto de intersecção de viaspúblicas; 

 O ponto de referência tratado na letra anterior será considerado como ponto "1", que comporá juntamente 
com o ponto "2" a parte frontal do imóvel, sendo que os demais pontos devem indicar a mesmasequência; 

 Todas as medidas perimetrais devem ser apresentadas com duas casas decimais, assim como a área 
desuperfície; 

 O polígono que o imóvel representa deve ser formado com a indicação dos ângulos internos dedeflexão; 

 Indicação dos confrontantes pela localização do imóvel e dado tabular (matrícula outra inscrição), podendo 
ser indicado o nº decontribuinte. 

 
Tais Memoriais e os dados apresentados devem compor o Banco de Dados Georrefenciado. 

 
7ª ETAPA: Entrega dos Produtos e Documentos Finais 

 
De acordo com os prazos de entrega estipulados, os produtos finais deverão ser entregues em cópia impressa 
(relatórios, mapas, plantas e fotografias) e cópia digital – CD ROM. 

 
Em caso de levantamentos, deverão ser entregues as plantas e elevações, o Banco de Dados completo e sua 
síntese que deverá ser entregue em meio digital. 

 
No término do trabalho, deverá ser formatado e entregue um documento completo unificado com todos os 
produtos, configurando uma edição final. 

 
8ª ETAPA: Definição das medidas administrativas e legais necessárias para a aplicação dos 
Instrumentos Jurídicos (Títulos de direitos reais) 
 
A Contratada, por meio da assessoria jurídica, deverá realizar levantamento da Legislação referente ao tema 
da Regularização Fundiária. 

 
Com base no levantamento topográfico e socioeconômico realizado, caberá a CONTRATADA, realizar 
análises buscando verificar a compatibilidade dos instrumentos legais previstos no Art. 15º da Lei Federal de 
regularização Fundiária. 

 
Conforme os ditames do Art. 41º da Lei Federal nº 13.465/2017, será elaborado um documento final contendo 
a classificação do tipo de Regularização, para posterior elaboração dos títulos de direitos reais pela 
CONTRATANTE e seu respectivo envio ao cartório competente para os devidos atos notariais de registro 
imobiliário. 
 
9ª ETAPA: Elaboração de minutas dos títulos e Registro no Cartório (CONTRATANTE) 

 
Elaboração pela CONTRATANTE da minuta dos títulos dos imóveis regularizados pelo projeto proposto, em 
paralelo a emissão e o encaminhamento para registro imobiliário no Cartório de Registros da Circunscrição da 
área de intervenção, da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) que é o ato administrativo de 
aprovação da regularização fundiária, a fim de legitimar o seu uso/propriedade, adotando assim, todas as 



 
 

 

medidas cabíveis ao cumprimento da etapa final do processo de regularização fundiária, que deverá 
acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, nomínimo: 

 
I - O nome do núcleo urbano regularizado; II - A 
localização; 
III - A modalidade daregularização; 
IV - As responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma; V - A indicação 
numérica de cada unidade regularizada, quandohouver; 
VI – Os dados constantes de quadra, lote, confrontantes e área em m2 de cada unidade imobiliária regularizada; 
VI - A listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por título de 
legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número de 
inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de identidade 
e a filiação. 

 
10ª ETAPA: Entrega dos títulos (CONTRATANTE) 

 
Com o devido registro do imóvel, no qual estará devidamente regularizado, ocorrerá a efetiva entrega do título 
ao proprietário/beneficiário. 

 
7. PRODUTOS E ETAPAS 

 
A CONTRATADA deverá apresentar os produtos resultantes das atividades detalhadas para o cumprimento 
de cada etapa. 

 
8. ÁREA DOS BAIRROS/SETORES: 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Nestas poligonais estão inseridas aproximadamente 10.000 (dez mil) famílias residentes 
em imóveis destinados a fins residenciais, comerciais e industriais, onde serão 
identificados inúmeros terrenos com ocupações de tipologias diversas, com fins não 
residenciais e com ocupantes que apresentam renda superior a exigida por lei para 
enquadramento no processo de regularização fundiária de interesse socialReurb-S. 

 
9. RECURSOS NECESSÁRIOS, PRAZO E EQUIPES. 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo apresentar também o valor orçamentário 
para a execução das ações a serem desenvolvidas, com as seguintes premissas e 
atividades abaixo discriminadas: 

UNIVERSO A ATINGIR / ATIVIDADES PROPOSTAS 

 
 

Produção 

 
 

Unid. 

 

 
Prod. 

Equipe 

 
 

 
Qtd. 

Equipe 

 

 
Prod. 
diária 

 

 
Qtd. 
Total 

imóveis 

Prazo 
dias 

campo 
+ dias 

escritório. 

Prazo dias 
Ajuste 
doc. 

Recebidos 

Topografia 
Georreferencia
das 

Imóvel 20 1 20 3.400 154 30 

Cadastro sócio 
econômico 

Imóvel 34 1 34 3.400 100 30 

Cadastramento 
físico de imóveis 
e Processos 
jurídicos 

 

 
Imóvel 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 

 
3.400 

 

 
100 

 

 
30 



 
 

 

Fundiários 

      * Os itens Cadastro socioeconômico e cadastramento físico de imóveis e 
processos jurídicos fundiários têm-se a quantidade estimada de 3.400 famílias, 
resalta-se que o microparcelamento de sólo do Distrito de Vila Mandí, já foi 
realizado por projeto de regulização fundiária aos moldes da Lei Federal nº 
13.465/2017 no passado ano de 2018; 
* O item Topografia Georreferenciada têm-se a quantidade de 3.400 famílias a ser 
distribuído na zona urbana do Município e no Distrito de Barreira do Campo e Nova 
Barreira.  
 
10. LOCAL DE ENTREGA 

 
Os serviços desta licitação deverão ser executados conforme ordem de serviço da 
Prefeitura Municial de Santana do Araguaia - PA, sendo o mesmo órgão responsável pelo 
recebimento e atesto dos serviçosexecutados. 

 
11. FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

 
A prestação dos serviços realizados em decorrência do contrato oriundo desta licitação 
deverão ocorrer imediatamente após a requisição/solicitação expedida pela Prefeitura 
Municipal de Santana do Araguaia - PA. (Prazo de entrega de acordo com cronograma 
anexo). 

 
O serviço que será recebido pela requisitante, deverá obrigatoriamente, atender as 
condições exigidas neste termo, edital e instrumentocontratual. 

 
12. DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Ata de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado 
contrato/empenho para contratação dos serviços registrados em ata durante esteperíodo. 

 
13. DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA 

 
O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal de 
Santana do Araguaia – PA. 
 

14. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração 
pública, desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o 
disposto no decreto Municipal de Regulamentação do Registro de Preços. 
 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consul-ta a 
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA, desde que devidamente comprovada a 



 
 

 

vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabe-lecidas na 
Lei nº 8.666/93 e no Decreto Federal nº 7.892/2013, que Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento (50%) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e para os órgãos participantes, cabendo ao fornecedor adjudica-tário da Ata, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observa-da a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, conforme Decreto 
Federal nº 7.892/13, art. 22, § 4º, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
 
15. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
Para a prestação dos serviços em tela será formalizada em Contrato Administrativo, 
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades 
entre as partes, empresa considerada vencedora. 
 
Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será 
estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do 
certame. 
 
O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será 
definido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo a 
beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos serviços licitados, assim como a 
quantidade a ser contratada. 

 
16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA. 

 
A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresacontratada. 

 
17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 



 
 

 

Cumprir a legislação em vigor sobre serviços dessa natureza, Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas de higiene, saúde e proteção ao 
trabalhador e outros dispositivos sobre a execução dosserviços; 

 
Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicáveis direta e 
indiretamente aplicáveis ao Sistema de Registro dePreços; 

 

Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento da ata de 
registro de preços, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 
materiais, insumos, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias 
para que o objeto sejarealizado; 

 
Atender ao pedido de conformidade com as requisições emitidas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, a partir da homologação da ata de registro depreços; 

 
Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional contratada, não podendo, sob 
qualquer hipótese, transferir a outrem a responsabilidade por problemas na prestação 
doserviço; 

 
Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento dosobjetos; 

 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta ata, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do ÓRGÃO DEMANDANTE; 

 
Prestar formalmente as informações e os esclarecimentos solicitados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR OU ÓRGÃO DEMANDANTE; 

 
Disponibilizar pessoal em quantidade suficiente a atender a descarga do material, 
assegurando-lhe equipamentos indispensáveis aoserviço; 

 
Manter, durante a execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a 
atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições 
federais e outras legalmente exigíveis, ficando a Contratante excluído de qualquer 
solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal outributária. 

 
20 – DA GARANTIA 

 
20.1. Todos os serviços a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de 
acordo com o Código de Defesa doConsumidor. 

 
21 DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS 

 
21.1. Os serviços a serem executados deverão ser de boa qualidade, livres de defeitos e 
outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, e deverá atender rigorosamente 
às prescrições estabelecidas na planilhadescritiva. 

 
21.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos 



 
 

 

técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria, através de 
consultar na internet de outros editais, visando unicamente à qualidade dos serviços a 
seremadquiridos. 

 
22 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

Rejeitar todo e qualquer serviço que não atendam aos requisitos constantes nas 
especificações na planilhadescritiva; 

 
Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ouEmpenho. 
 

23 PENALIDADES 
 

23.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a 
Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado 
entre aspartes. 

 
24 DO VALOR 

 
O valor máximo proposto naOrçamento Estimativo/Planilha de Quantidades e Custos, 
tendo como parâmetro o valor médio alcançado na ampla pesquisa de mercado a ser 
realizada pelo departamento de comprascompetente. 

 
25 DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
As despesas serão pagas com os recursos próprios do municipio, por se tratar de Sistema 
de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita no momento de lavratura 
docontrato. 

 
26 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será conforme êxito dos serviços, a ser efetuado em até 30 (trinta) dias 
após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de Serviço,  e 
acompanhada de medição comprobatória de entrega assinada pelo responsável de 
fiscalização docontrato. 

 
O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra 
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 
da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado ocrédito. 
 
Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em 
dias com suas regularidades fiscais e trabalhistas 

 
Santana do Araguaia,14 de maio de 2021. 

 
Eduardo Alves Conti 

Prefeito Municipal 
 



 
 

 

  
ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS 
 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1.0 
  

ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE E METODOLOGIA 
 

93.840,00 

1.1 3.400,00 Unid. Atividades Preliminares 27.60 93.840,00 

2.0 
  

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E DIAGÓSTICO 
SOCIAL/ESTUDO SÓCIOECONOMICO  

1.931.540,00 

2.1 3.400,00 Família 
Mobilização de moradores para comparecimento 

(convocações) 
13,80 46.920,00 

2.2 3.400,00 Família Mobilização de moradores para coleta de documentos 13,80 46.920,00 

2.3 3.400,00 Família Execução do cadastro Social 299,00 1.016.600,00 

2.4 3.400,00 Formulário Sistematização dos dados socioeconômicos 64,40 218.960,00 

2.5 3.400,00 Processo Coleta e organização documental 78,20 265.880,00 

2.6 3.400,00 Unidade Laudo Social 98,90 336.260,00 

3.0 
  

LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
TOPOGRÁFICAS DA ÁREA                                                         

(Identificação, delimitação dos domicilios, quadras, 
lotes e mapa geral georreferenciados) 

 
2.306.900,00 

3.1 3.400,00 Lote 

Levantamento topográfico planimétrico, planialtimétrico e 
cadastral, com georreferenciamento da base cartográfica 

das unidades imobiliárias (quadras e lotes), das 
construções, do sistema viário, das áreas públicas 

(incluindo infraestrutura existente), incluindo a elaboração 
de memorial descritivo da poligonal, exigidos pela Lei 

Federal n° 13.465/2017. 

678,50 2.306.900,00 

4.0 
  

ATIVIDADES E ESTUDOS COMPLEMENTARES 
 

2.641.090,00 

4.1 3.400,00 Família 

Instrução processual com atendimento jurídico 
individualizado dos beneficiários (parecer jurídico para a 

indicação dos tipos de títulos de direitos reais a ser 
aplicado). 

90,85 308.890,00 

4.2 2.000,00 Lote Estudo Ambiental 55,20 110.400,00 

4.3 3.000,00 Lote 

Projeto de Regularização Fundiária (Regularização do 
parcelamento de solo, com Urbanístico e elaboração de 
mapa geral e seus croquis e memorias individualizados, 
mediante o licenciamento com suas medidas jurídicas e 

administrativas necessárias junto ao poder público e 
posterior registro no Cartório). 

119,60 358.800,00 

4.4 2.000,00 Lote Projeto de infraestrutura essencial (rede de esgoto) 125,35 250.700,00 

4.5 2.000,00 Lote Projeto de infraestrutura essencial (rede de água) 125,35 250.700,00 

4.6 2.000,00 Lote Projeto de infraestrutura essencial (rede de energia) 125,35 250.700,00 

4.7 2.000,00 Lote Projetos de infraestrutura essencial (drenagem) 125,35 250.700,00 

4.8 3.400,00 Lote 

Processamento da REURB com uso de Sistema de Gestão 
de REURB, para a Regularização das posses das famílias 
(Medidas administrativas e jurídicas voltadas à titulação e 

ao registro dos titulos de direitos reais de propriedade, com 
a elaboração das minutas dos Instrumentos de 

Regularização Fundiária e a indicação do instrumento 

253,00 860.200,00 



 
 

 

jurídico de titulação) 

TOTAL GERAL 6.973.370,00 

CUSTO UNITÁRIO POR FAMÍLIA R$ 2.050,99 

OBS.: AS QUANTIDADES FIXADAS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÃO MERAMENTE ESTIMATIVAS E DESTINADAS 
À UNIFORMIZAÇÃO DAS PROPOSTAS. A EMPRESA CONTRATADA RECEBERÁ PELOS SERVIÇOS REALIZADOS O 

VALOR RESULTANTE DAS QUANTIDADES EFETIVAMENTE EXECUTADAS, MEDIDAS COM BASE NOS PREÇOS 
UNITÁRIOS PROPOSTOS. 

 
Aprovado o referido Termo de Referencia em  21 de maio de 2021 e encaminho o mesmo ao 
setor competente para as providencias cabíveis. 

 
 
 
  Santana do Araguaia, 21 de maio de 2021. 

 
 

Eduardo Alves Conti 
Prefeito Municipal 
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