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Pregão Presencial SRP n.º: 003/2021 

Processo Administrativo de Licitação n.º 036/2021 

EDITAL 

 

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,através de seu Pregoeiro, designado pela 
Portaria n.041/2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Decreto nº1.259, de 28 de Agosto de 2021 e Lei Municipal nº826/2021, de 11 de Março de 2021, com as respectivas 
alterações posteriores e Lei Complementar Federal 123/2006 e alterações inseridas pela Lei Complementar nº 
147/2014, fará realizar licitação na modalidade Pregão, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada global, que 
visa o 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., mediante as condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
 
 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

LOCAL: Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na sede da Prefeitura Municipal 

de Santana do Araguaia, Avenida Gilberto Carvelli s/n, Praça dos Três Poderes, centro,Santana do Araguaia-PA. 

DIA: 05 de Agosto de 2021. 

HORÁRIO: 10h:00  horas 

 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a 
este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia 
que se seguir. 
 
2. Na hora o local indicados serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao(à): 
 

2.1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão; 
2.2. Recebimento da Declaração de Habilitação e dos envelopes Proposta e Documentação; 
2.3. Abertura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas; 
2.4. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 
2.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
2.6. Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação; 
2.7. Devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após o recebimento do 
contrato pela licitante vencedora; e 
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2.8. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 
 

3. As decisões do(a) Pregoeiro(a) serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas 
em ata, ou, ainda, a critério do(a) Pregoeiro(a), por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O 
resultado final do certame será também divulgado mediante publicação no Site Oficial do Município, no site: 
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/ 
 
4. Os esclarecimentos complementares sobre este Edital e seus anexos poderão ser solicitados à Comissão pelos 
interessados, por escrito, email: licitacaopmsa@gmail.com ou telefone, no endereço Avenida Gilberto Carvelli s/n, Praça dos 
Três Poderes, centro, Santana do Araguaia–PA e no horário de expediente a partir das 07h00min às 13h00min, diretamente 
no protocolo da Comissão Permanente de Licitação. 
 

5. A resposta do(a) pregoeiro(a) ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante publicação de 
nota no Site Oficial do Município, no endereço citado no preâmbulo deste edital, ou por intermédio de ofício, com 
comprovação de seu recebimento, ou ainda pelo e-mail do interessado. 
 

DA LEGISLAÇÃO 
 

6. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes: 
6.1. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão; 
6.2. Decreto nº 3.555, Anexo I, de 08.08.2000, e alterações posteriores- Regulamento do Pregão, 
6.3. Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 
6.4. Lei nº 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 
6.5. Lei Federal nº13.465/2017 – regularização fundiária rural e urbana. 
6.6. Lei Complementar Federal n. 123/2006, que institui o Estatuto Da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
6.7. Decreto Municipal 1009/17, de 01 de janeiro de 2017 - Regulamento do Sistema de Registro de Preços; 
6.8. Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015-Regulamenta o tratamento a ME e EPP; 
6.9. Demais exigências deste Edital e seus Anexos. 

 

7. Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 
7.1. Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é 
feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais; 
7.2. Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações praticadas no mercado; 
7.3. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - órgão licitador; 
7.4. Licitantes - as empresas que adquiriram o presente Edital e que participam deste Pregão; 
7.5. Licitante vencedora - pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta 
mais vantajosa; 
7.6. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 
7.7. Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a 
serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
7.8. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 
decorrente, neste caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
7.9. Órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
mailto:licitacaopmsa@gmail.com
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iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;  
7.10. Órgão Não Participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à Ata de Registro de 
Preços; 
7.11. Beneficiária da Ata - a licitante vencedora que assinou a Ata de Registro de Preços; 
7.12. Contratada - a Beneficiária da Ata que assinou o contrato referente ao objeto deste certame licitatório; 
7.13. Contratante – a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

 

DO OBJETO 

8. A presente licitação tem como objeto 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, especificados no Anexo I deste Edital. 
 

8.1 Por se tratar de uma licitação no Sistema de Registro de Preços, nem dos órgãos integrantes do 
processo não tem a obrigação de contratar todos os produtos nem a totalidade das quantidades indicadas no 
Anexo I deste Edital, estando a contratação subordinada ao interesse e conveniência da administração. 

 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

9. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
9.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
9.2. Atendam os requisitos de classificação das propostas exigidos neste Edital, e; 
9.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA DOCUMENTAÇÃO. 

 

10. Não poderão concorrer neste Pregão: 
10.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
10.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão da 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
10.3. Empresas enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/1993. 
10.4. Empresas que possuam em seu quadro de sócios ou como funcionários, representantes neste certame, 
prestadores de serviços ou com qualquer vínculo em sua gestão Pessoas Físicas que se insiram nas previsões 
típicas da Lei Federal n. 12.813/2013. 

 

11. Para obtenção deste Edital e seus anexos; 
11.1. Este edital, bem como as peças que o integram, encontram-se disponíveis aos interessados para 
consulta e baixa (download), no site http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, Mural de Licitações do TCM no 
endereço https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico/ e na sede do PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ARAGUAIA, no horário de 07h:00min as às 13h:00min horas, de segunda a sexta-feira, podendo ser 
retirado mediante o recolhimento regular dos custos de cópia reprográfica, na forma do definido na 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico/
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regulamentação municipal. 
 

DO PROCEDIMENTO 
 

12. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital será aberta, pelo(a) Pregoeiro(a), a sessão 
pública destinada ao recebimento da Declaração de Habilitação e ao recebimento dos envelopes com as Proposta e a 
Documentação dos interessados. 

12.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
12.1.1. Retardatária, a não ser como ouvinte, ou; 
12.1.2. que não apresentar a declaração de habilitação em separado dos envelopes de habilitação e 
proposta ou que apresentar firmada por pessoa não habilitada, em separado dos envelopes de 
habilitação e proposta. 

12.2. Será aplicada a penalidade prevista na Condição 124 deste Edital à licitante que fizer declaração falsa. 
 

13. No horário indicado para início do Pregão, pretendendo a licitante credenciar representante, deverá apresentar 
ao Pregoeiro documento comprovando possuir poderes específicos para formulação de propostas e para prática de 
todos os demais atos relativos a este Pregão. 

13.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente ao 
evento, devidamente credenciado. 

 

14. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de Habilitação e os envelopes Proposta e Documentação, 
em separado, procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos: 
 

14.1. Exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das propostas 
em confronto com o objeto e exigências deste Edital; 
14.2. Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço; ou 
14.3. Seleção das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, 
quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas na Condição 
anterior; 

14.3.1. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham 
ofertado o mesmo preço; 

14.4. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 
14.5. Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo, em 
valores distintos e decrescentes. 
14.6. Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas quaisquer 
retificações, ressalvado o disposto na Condição 31. 

 

15. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente os 
representantes legais das licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a começar pela 
licitante detentora da proposta de maior preço, e as demais, pela ordem decrescente de preços ofertados. 

14.1 - A desclassificação da proposta da licitante impede sua participação na fase de lances verbais; 

14.2 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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16. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa 
etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 
 

17. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação, ou os 
apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada mediante critérios 
do Pregoeiro, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, a penalidade prevista na Condição 124 deste Edital e 
demais cominações legais. 

17.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
17.2. Fica entendido que todos os documentos apresentados na presente licitação, serão complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será válido, e 
entendido como presente. 

 

18. Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a realização deste Pregão: 
18.1. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
18.2. Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo, 
motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
18.3. Determinar que é vencedora a detentora da proposta considerada como a mais vantajosa para o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, após constatado o atendimento das exigências 
deste Edital, se não houver recurso; 
18.4. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão; 
18.5. Encaminhar ao gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA o processo relativo 
a este Pregão, devidamente instruído, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e a 
convocação da licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

19. A autoridade superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA,caberá: 
19.1. Determinar que é vencedora deste Pregão à licitante a detentora da proposta considerada como a mais 
vantajosa para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, se houver interposição de 
recurso; 
19.2. Homologar o resultado deste Pregão, depois de decididos os recursos porventura interpostos contra 
atos do Pregoeiro; 
19.3. Promover a celebração da Ata de Registro de Preços correspondente a este Pregão 
19.4. Promover a celebração do(s) Contrato(s) oriundo(s) da Ata de Registro de Preços correspondente a 
este Pregão. 

 

20. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em uma única sessão 
ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 
imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em outra sessão a ser convocada 
posteriormente. 

20.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição somente se dará, ANTES da abertura dos 
envelopes de proposta ou APÓS a etapa competitiva de lances verbais, ressalvando-se a possibilidade de o 
Pregoeiro determinar a suspensão da sessão a ser retomada no mesmo dia e local para fins de lançamentos 
de dados e análise técnica da proposta ou ainda a fatos supervenientes a serem registrados em ata da sessão. 
20.2. Os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das 
licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião, oportunamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos. 

 

21. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais das licitantes presentes, 
mediante registro na ata respectiva. 
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22. Todas as propostas e a documentação do envelope de habilitação aberto serão rubricados, obrigatoriamente, 
pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão. 
 

23. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes Documentação não caberá desclassificar 
as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 

24. É facultada o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 

24.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 
 

25. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 
25.1. Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente registrada 
em ata durante o transcurso da sessão do Pregão, sob pena de decadência do direito de recorrer; 

a) Neste caso, a adjudicação caberá o Pregoeiro; 
25.2. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou indeferimento do 
recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado;  

a) Neste caso, a adjudicação caberá à autoridade superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA. 

 

26. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão realizadas sempre em sessão pública, devendo o 
Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos 
membros da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às 
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes. 
 

27. Da ata relativa a este Pregão constará os registros dos representantes credenciados das licitantes, da análise 
das propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais 
apresentados, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros necessários. 
 

28. Depois de concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes não abertos contendo a 
documentação das demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição das licitantes, pelo período de 10 
dias úteis, após o que serão destruídos. 
 

DO CREDENCIAMENTO 

29. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao 
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, fornecendo os “documentos credenciais”. 

29.1. Entende-se por “documentos credenciais”: 

a) Instrumento de constituição social onde possa ser identificado (i) A atividade da licitante compatível 

com o presente edital, (ii) O Quadro societário, incluindo cotas, e; (iii) A responsabilidade administrativa 

dos sócios onde se possa identificar a competência para assinatura dos documentos da licitação; 
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b) Cartão Nacional de Pessoa Jurídica emitido pela Receita Federal do Brasil (Cartão do 

CNPJ/MF); 

c) Conforme critério da licitante Procuração Pública, em cópia autêntica ou transcrição original 
com poderes aptos ao OUTORGADO(A) para representar o(a)  OUTORGANTE na forma legal; 
Instrumento Particular de Procuração, com firma reconhecida, com poderes especiais e 
específicos para que a pessoa credenciada possa se manifestar em nome da licitante em 
qualquer fase deste Pregão incluindo suas declarações, propostas e demais itens, sendo 
efetivamente identificado o presente procedimento no corpo do instrumento, ou; Termo de 
Credenciamento, na forma do especificado e exemplificado no anexo ao presente;  
d) Carteira de Identidade do representante ou outro documento oficial equivalente, que detenha foto 

e regularidade, permitindo a identificação civil, e seja aceito em âmbito nacional; 

e) Declaração de Habilitação, conforme modelo do Anexo V do presente edital. 

29.2. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, 

negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, assinar documentos específicos (se for o caso), enfim, para praticar em nome da licitante 

todos os atos pertinentes a este Pregão; 

29.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, da mesma forma, uma empresa 

poderá ser representada por apenas um representante; 

29.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a 

reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão. 

a) nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

29.5. Declaração expressa, firmada pela licitante ou pelo representante legal, declarando a inexistência 

de vinculo pessoal, técnico, de responsabilidade ou qualquer outro, relativo aos seus sócios, qualquer 

funcionário ou representante legal no certame, diretamente ou através de sociedade que possam fazer 

parte, isoladamente ou em conjunto, para com o Poder Público Municipal, devendo ser declarado 

expressamente qualquer vínculo que possa existir por qualquer pessoa física vinculada diretamente a 

empresa. (Anexo VIII) 

 

29.6 DO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

29.6.1. A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos art.s 42 a 45 da Lei 

Complementar n. 123/2006 e alterações inseridas pelas Lei Complementar n. 147/2014, 

disciplinados nos itens 57 deste Edital, deverá apresentar fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração firmada por contador de que se enquadra como MICROEMPRESA 

(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

(MEI), juntamente com a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da 

licitante, comprovando o porte da empresa, devidamente atualizada OU Certificado da 
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Condição de Microempreendedor Individual emitido de forma eletrônica para o 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), devidamente atualizado. 

 

29.6.1.1 Entende-se por documento devidamente atualizado aquele cujo consta 

registrado todas as informações atualizadas sobre a situação da empresa, não devendo 

existir divergência de informações. 

29.6.2 Certidão Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 

atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: 

29.6.2.1 A existência de empresa e participação societária em nome da(s) pessoa(s) 

física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante; 

29.6.2.2 A participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da 

licitante na composição societária em sociedades, e; 

29.6.2.3 A Existência da empresa licitante registrada na Junta Comercial e participação 

societária em nome da licitante proponente em sociedades; 

29.6.2.4 caso seja comprovado a participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou 

jurídica(s) SÓCIAS da licitante na composição societária em sociedades, deverá 

apresentar os seguintes documentos relativo a(s) empresa(s) a qual o sócio é 

integrante: (i) Certidão simplificada emitida pela junta Comercial da sede da empresa, 

devidamente atualizada, bem como (ii) cópia do balanço patrimonial, devidamente 

registrado na junta comercial. 

Parágrafo único - Observação: Ambas as certidões emitidas pela Junta Comercial da sede da 

licitante, devidamente atualizada OU Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

emitido de forma eletrônica para o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), devidamente 

atualizado; 

 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

30. No dia, horário e local, fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal da licitante deverá entregar 
ao Pregoeiro, além do Credenciamento e da Declaração de Habilitação, a Proposta escrita e a Documentação em 
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social da licitante e de seu CNPJ, os seguintes dizeres: 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021-SRP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

 PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 01 

RAZÃO SOCIAL: ________________________ 
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CNPJ: _________________________________ 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021-SRP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº. 02 

RAZÃO SOCIAL: ________________________ 

CNPJ: _________________________________ 

 

DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 01 

31. A proposta contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada da seguinte forma: 
31.1. Em original, emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também numeradas e rubricadas todas as 
suas folhas; 
31.2. Fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de 
telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, e, de preferência, com a indicação 
do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento; 
31.3. Conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF (MF) e do Documento de Identidade (RG), 
domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura da Ata de Registro de Preços e 
do Contrato; 

31.3.1. Caso essas informações não constem da proposta, poderão ser encaminhadas 
posteriormente. 

31.4. Cotar os preços unitários, total do item e global da proposta, apresentar junto a proposta a composição 
dos preços unitários, conforme estabelecem as Condições 33 a 38; 
31.5. Indicar os prazos, conforme estabelecem as Condições 39 a 43; 
31.6. Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

 

32. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentadas, seja com relação a preço, 
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

32.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço global da 
proposta, se faltar; 
32.2. Falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou na 
proposta poderão ser supridas pelo representante legal credenciado presente à reunião de abertura dos 
envelopes Proposta e Documentação com poderes para esse fim. 
32.3. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos 
documentos apresentados dentro do envelope Documentação. 
32.4 Com a finalidade de agilizar o andamento do julgamento da sessão, recomenda-se  que cada licitante 
apresente sua proposta também por meio magnético (cd, pen drive ou outros). A licitante poderá solicitar 
planilha no momento da aquisição do edital ou pelo e-mail:licitacaopmsa@gmail.com,acompanhado do cartão 
C.N.P.J da empresa. 

 

mailto:licitacaopmsa@gmail.com
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DOS PREÇOS 

33. A licitante deverá indicar, para cada item, expresso por extenso e algarismos, o preço por unidade e global da 
proposta, e unicamente por algarismos o valor total do item, considerando as quantidades estimadas, constantes do 
referido Anexo. 
 

33.1.  - Caso haja divergência entre o preço ofertado por unidade e o resultado obtido com a multiplicação pelo 

quantitativo, prevalecerá o preço ofertado por unidade grafado por extenso. 

 
34. O preço indicado no Anexo II é o valor máximo estimado. 

 

35. Será contratado o preço ofertado pela licitante, após a fase de lances e/ou negociação com o(a) Pregoeiro. 
 

36. Deverá ser declarado na proposta que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos com impostos, 
encargos sociais, horas extras, bem como as bonificações de despesas indiretas e quaisquer outros ônus que por 
ventura possam recair sobre a prestação dos serviços, ainda que, deduzidos quaisquer outros descontos que por 
ventura possa ser concedidos. 
 

37. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para 
mais ou para menos. 
 

38. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e por 
extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. 
 

DOS PRAZOS 

39. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a emissão 
da ordem de serviços ou documento equivalente.  
40. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega e abertura dos 
envelopes de Proposta e Documentação. 
41. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os 
mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 
42. Se a licitante vencedora não for convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no 
mínimo. 
43. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 
Documentação, sem a convocação para firmar a Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
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44. Para efeito de julgamento, não será aceita, sob nenhum título, oferta de valor superior ao estimado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, expresso no orçamento estimativo - Anexo II. 

44.1. Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados na Planilha 
constante no termo de referência;  
44.2. A licitante deverá cotar preço da totalidade dos serviços, por ser uma licitação global. 

 

45. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 

46. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital não tenha 
estabelecido limites mínimos, bem como proposta que em suas composições majorar ou minorar os valores dos 
benefícios citados no item 12.11 do termo de referência.  

47.1 Em havendo proposta abaixo da média prevista no levantamento efetuado pela Administração Pública 
que possa conotar a inviabilidade do fornecimento poderá o Pregoeiro solicitar ao licitante a comprovação de 
exequibilidade de sua proposta como forma de garantir a segurança no fornecimento do objeto do presente 
edital, no prazo de 02(dois) dias úteis. 

47. O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições 
aqui estabelecidas e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital. 
 

48. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar 
sua decisão. 
 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
49. Após a análise das propostas, será desclassificado, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/1993, as 
propostas que: 

49.1. Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto; 
49.2. Não atenderem às exigências contidas neste Edital. 
 

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

50. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou 
seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 
 

51. Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço global e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço, dispostos 
em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 
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52. Quando não forem identificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas, a partir do critério definido na Condição 
anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos 3 (três) menores preços, dispostos em ordem crescente, quaisquer que 
sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 
Havendo empate no terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

52.1. A licitante oferecerá lance verbal sobre o menor preço por empreitada global. 
 

53. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-se-á pela 
ordem crescente dos preços. 

53.1. Será considerada como mais vantajosa para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA a oferta de menor preço por empreitada global proposto, aceito e que atender aos requisitos deste 
Edital. 

54. Aceita a proposta de menor preço por empreitada global, depois de concluída a fase de lances verbais, será 
aberto o envelope Documentação, contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. 
 

55. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço por empreitada 
global, no sentido de que seja obtido melhor preço: 

 
55.1 - se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 

Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, para a contratação dos serviços; 

55.2 - se não forem aceitas as propostas classificadas em primeiro lugar, ou seja, as de menor preço por  

empreitada global, mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e examinadas 

quanto ao objeto e valor ofertado; 

55.3 - se não forem aceitas as propostas escritas de menor preço por empreitada global; 

55.4 - se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias. 

a) Na ocorrência das situações previstas nos Subitens 55.1 a 55.4, será examinada a oferta seguinte e 

sua aceitabilidade, procedida a habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital; 

b) na hipótese da alínea anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que 

seja obtido melhor preço. 

56. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste Edital, também quanto à 
habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora. 

56.1. A licitante vencedora deverá apresentar, após concluída a fase de lances e habilitação, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto da licitação, nova proposta de 
preços dos serviços em compatibilidade com o último lance valido, com a discriminação de cada item da 
proposta. 

 

DO DESEMPATE 

57. Encerrada a sessão de lances, quando o item não seja exclusivo para ME ou EPP, será verificada a 
ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério 
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de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte que atenderem ao 
item 29.6 deste Edital. 

57.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 
de menor valor. 
57.2. Ocorrendo o empate, na forma da Condição anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame; 

 

b) Se a microempresa, empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, 
às demais microempresas, empresas de pequeno porte, remanescentes, que se enquadrem na 
hipótese do item 57 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 
“a” deste item. 

 

57.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfazer às exigências do item 57.2 
deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 
57.4. O disposto nas condições 57 a 57.3 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte. 

59 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 

 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

60 A licitante interessada em participar deste Pregão deverá apresentar os documentos a seguir relacionados, dentro 

do Envelope nº 02, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a 

permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes. 

 

60.1Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva e dos documentos oficial de identificação dos sócios. 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; e 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
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atividade assim o exigir; 

e) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do 

art.7º da Constituição Federal; 

f) declaração de inexistência de superveniência de fato impeditiva da habilitação; 

g) Alvará de Licença de Funcionamento expedido pelo órgão competente da sede da licitante;  

 

60.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), juntamente com (QSA/CAPITAL SOCIAL) Quadro societário Administradores, parte 

integrante do cartão de CNPJ/MF; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, 

seja esta negativa ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da União, fornecida 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional e quando esta não for parte de Certidão Conjunta 

emitida pela Receita Federal do Brasil; 

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) INSS, quando esta não for parte de 

Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, instituída pela Lei Federal nº 12.440/11,  para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do Licitante. 

60.2.1 - A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atender   ao item 29.6, 

deverá apresentar todas as certidões previstas neste edital, ainda que com restrições, na forma do art. 

43 da LC n. 123/06 alterada pela LC n. 147/14. A sua contratação será condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade, em prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a 

partir da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

60.2.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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60.2.3 - O benefício de que trata o item “60.2.1” não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição ou da 

evidência de seu impedimento de emissão. 

60.2.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item “60.2.1”, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item “60.2.1”, sem prejuízo das 

penalidades previstas nos itens “121” a “127” deste Edital. 

 

60.3 - Relativa à Qualificação Técnica: 

 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em validade. e/ou Certidão 

de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior Habilitado em Arquitetura e Urbanismo, 

devidamente registrado junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em validade; 

 

Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior Habilitado em Engenharia Civil, 

devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em 

validade; 

 

Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior em Engenharia Ambiental ou 

Geológia, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

em validade; 

 

Certidão de Registro e Quitação de Profissional sendo Engenheiro Agrimensor, Engenheiro 

Cartográfico ou Técnico em Edificações e/ou em Agrimensura, devidamente registrado junto ao seu 

Conselho Federal correspondente, em validade; 

 

Certidão de Registro e Quitação dos 02 (cinco) Profissionais de Nível Superior em 

Serviço Social, devidamente registrado junto ao CRESS - Conselho Regional de Serviço 

Social, em validade; 

 

Qualificação Técnica Operacional - Comprovação de experiência da empresa em serviços 

de regularização fundiária plena, que trata este edital, que deverá ser demonstrada 

através de Atestado de execução dos serviços com a respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT-A, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de 

profissionais competentes, comprovando a prestação de serviços de regularização 
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fundiária plena, contendo trabalho técnico social com mobilização, cadastramento 

socioeconômico e emissão de laudo social, topografia georreferenciada e elaboração de 

projeto urbanístico incluindo suas medidas jurídicas e administrativas voltadas para a 

Regularização Fundiária Urbana-Reurb, para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas, sem qualquer ressalva; 

 

Comprovação do licitante de possuir na data de abertura do certame, em seu quadro 

técnico, vínculo contratual com profissionais qualificados quando for o caso de 

profissionais da área de engenharia e/ou arquitetura e técnicos industriais, com ART/RRT 

e/ou CFT de cargo e função emitida pelo profissional em que figure os dados da empresa 

contratante sendo no mínimo de: 

 

01 Profissional graduado em Arquitetura e Urbanismo (Coordenador Geral de REURB) 

e/ou 01 Profissional graduado em Engenharia Civil (Coordenador de projetos de 

Infraestrutura); 

01 Profissional graduado em Direito (Coordenador Jurídico); 

01 Profissional graduado em Engenharia Ambiental ou Engenharia Geológica 

(Coordenador de Estudos Ambientais); 

01 Profissional graduado de nível superior com aperfeiçoamento, especialização ou pós 

graduação ou Tecnólogo ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

no caso CREA ou CAU (Coordenador de Topografia); 

02 Profissionais graduados em Serviço Social (sendo um coordenador de estudos 

socioeconômicos); 

01 (um) Administrador, auxiliar administrativo ou assistente técnico administrativo. 

 

Comprovante de que possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega 

dos envelopes, equipe técnica contendo os  profissionais elencados supra, para as 

funções de Coordenador Geral de Regularização Fundiária, Coordenador de projetos de 

Infraestrutura, Coordenador Jurídico, Coordenador de Estudo Socioeconômico (Projeto 

Técnico Social), Coordenador de Topografia e Coordenador de Estudos Ambientais  

detentores de Atestado(s) de capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, por execução de serviços com características técnicas 

similares às do objeto do presente Edital; 

 

Designação de profissional de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA/CAU para 

exercer exclusivamente a função de Coordenador Geral de regularização fundiária, que 
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será responsável pelo gerenciamento dos serviços licitados e que possua experiência 

mínima comprovada em 02 (dois) projetos (núcleos urbanos informais) semelhantes ao 

objeto do certame devidamente registrado no CREA/CAU. 

 

01 (um) profissional de nível superior (Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro 

Cartográfico), ou profissional de nível superior com aperfeiçoamento, especialização ou 

pós graduação em levantamentos geodésicos de precisão (Engenheiro Civil, Arquiteto, 

Engenheiro de Minas, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro 

Florestal e Tecnólogos ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, no 

caso CREA ou CAU), com atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado que comprove ter sido o profissional subscritor de peças 

técnicas, tais como levantamento, projetos de reurb, plantas, memoriais descritivos e 

afins, que instruíram processos de legalização de imóveis urbanos em âmbito 

administrativo ou judicial em conformidade no disposto nos artigos 35 e 36 da lei 

13.465/2017, bem como com nos artigos 28 a 32 do Decreto Federal 9.310/2018; 

 

Técnica Profissional - Comprovação de que a licitante possui em sua equipe técnica, 

profissionais com a devida experiência comprovada através de Atestado de execução dos 

serviços com a respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT-A, original ou cópia 

autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica, comprovando a execução dos 

serviços topográficos de levantamento planimétrico, planimétrico cadastral, cadastro físico 

e projeto de regularização fundiária-PRF, de no mínimo 1.700 (mil e setecentos) 

lotes/famílias, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, sem 

qualquer ressalva; 

 

01 (um) profissional de nível superior com formação em engenharia civil com experiência 

em elaboração de projetos de infraestrutura urbana, para projetos de Regularização 

Fundiária Urbana, em atendimento a Lei Federal nº 13.465/2017, sendo sua comprovação 

através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

certifiquem sua participação no mínimo 02 (dois) projetos/estudos realizados em área 

urbana. 

 

01 (um) advogado, devidamente inscrito em sua entidade de classe (OAB), com 

experiência comprovada através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que certifiquem sua participação e experiência jurídica comprovada 

em trabalhos e programas de Regularização Fundiária, com aplicação de instrumentos, 

em âmbito administrativo ou judicial, da política urbana nacional ou demais instrumentos 

previstos na legislação pertinente, que permanecerá lotado no escritório de campo da 

CONTRATADA, para desenvolver ações especificadas neste no Termo de Referência, 
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em horário integral;  

 

01 (um) profissional de nível superior com formação em engenharia ambiental ou 

engenharia geológica com experiência em elaboração de estudos ambientais de áreas 

ambientalmente protegidas ou áreas de risco, para projetos de Regularização Fundiária 

Urbana, em atendimento a Lei Federal nº 13.465/2017, sendo sua comprovação através 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

certifiquem sua participação no mínimo 02 (dois) projetos/estudos realizados em área 

urbana. 

 

02 (dois) profissionais com formação em Serviço Social, com experiência em aplicação de 

cadastros socioeconômicos com a finalidade de executar projetos de Regularização 

Fundiária Urbana, comprovada através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que certifiquem sua participação em trabalhos de 

Regularização Fundiária de no mínimo 1.700 (mil e setecentos) cadastros realizados em 

área urbana, estes profissionais coordenarão a equipe de cadastradores no 

Levantamento de Diagnóstico Social (com o cadastro e estudo socioeconômico), que 

permanecerá lotado no escritório de campo da CONTRATADA, para desenvolver ações 

especificadas neste Termo, em horário integral. 

 

01 (um) Administrador, auxiliar administrativo ou assistente técnico administrativo, estes 

dois últimos com formação mínima de ensino médio, que deverá atender as demandas 

especificadas da prestação dos serviços que serão executadas em campo e/ou na área 

administrativa, com experiência comprovada através de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que certifiquem sua participação em trabalhos de 

Regularização Fundiária. 

 

A comprovação dos profissionais constantes nos itens anteriores com a licitante, poderá 

ser demonstrada por apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, Ficha de Registro 

de Empregado ou Contrato de Prestação de Serviços e com seus respectivos nomes 

constante na Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica. Para os dirigentes de 

empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia em 

que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do contrato social; (Art. 30, inciso II, § 6º, 

Lei 8.666/93); 

 

A ausência da comprovação de vinculo exigida no parágrafo anterior poderá ser 

substituída por DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA acompanhada de 

ANUÊNCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certidão(ões) de acervo técnico e do 

atestado(s) de capacidade técnica profissional com experiência em REURB:  
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a) A referida anuência do Responsável Técnico deverá ser apresentada com firma 

reconhecida em cartório.  

b) No ato da contratação a empresa deverá comprovar, através da Certidão de 

Registro e Quitação no seu respectivo conselho, que o responsável técnico declarado 

para contratação futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de 

preclusão do direito a contratação.  

 

60.4 -  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma de Lei que comprovem a boa situação financeira da EMPRESA, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

1) Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituração, incluindo 

Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e 

assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço 

Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou 

outro órgão competente. 

2) Empresas optantes pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), 

incluindo Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte e assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do 

documento de Balanço Patrimonial, juntamente com o comprovante de recibo de 

entrega de escrituração Contábil Digital; 

3) Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede da 

licitante, ou outro órgão competente; 

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinada por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

b.1) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores ou igual a 1,0 (um) resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

        LG (Liquidez Geral) = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 

  

      SG (Solvência Geral) = ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 

  

      LC (Liquidez Corrente) = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

b.2 As fórmulas acima deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço. 

b.2.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o 

direito de efetuar os cálculos; 

60.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (ou Recuperação Judicial), expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. 

60.4.2 Deverá apresentar atualização do balanço e do patrimônio líquido, juntamente com os 

documentos em apreço, realizada através de memorial de cálculo correspondente ao período posterior 

ao fechamento do balanço do último exercício social até o último dia útil do mês anterior à divulgação 

da presente licitação, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 

PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou 

de outro indicador que o venha substituir; 

61. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

61.1 - Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

61.2 - Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº 01, quando não tiver 

prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor. 

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica, tanto é que será 

aceito o somatório entre atestados de períodos, para comprovar a capacidade técnica, quanto o 

quantitativo a ser comprovado;  

61.3 Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou por membro da equipe de apoio, ou 
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publicação em órgão da imprensa oficial. 
61.3.1- Os documentos previstos nas Condições 60 poderão ser autenticados a partir do original, até às 

12 horas do último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação; 

61.3 .2 -     Serão aceitas somente cópias legíveis; 

61.3.3 - Não serão aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam sua leitura e/ou 

interpretação ou aferição de datas; e 

61.3.4 - o pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

 

DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

62. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, mediante 
confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
exigências aqui estabelecidas. 
 

63. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas o Pregoeiro poderá 
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas impeditivas, sob pena de restarem inabilitadas e/ou desclassificadas em definitivo para o 
presente pregão. 

63.1 Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 
63.2 O Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, através de seu(sua) Pregoeiro, poderá declarar este 
Pregão FRACASSADO, quando nenhuma das ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, ou 
quando for evidente que tenha falta de competição. 

 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

64. Trata-se de licitação do tipo menor preço global, conforme disposto no Art. 4º, inciso X, da Lei nº 10.520/2002 e 
no Art. 8º, inciso V do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000. 
 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

65. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, é recurso administrativo e deverá ser 
feita ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

a. Julgamento das propostas; 
b. Habilitação ou inabilitação da licitante; 
c. Outros atos e procedimentos. 

66. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste 
Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro declarar vencedora a licitante que tenha 
apresentado a proposta mais vantajosa. 
67. Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do Pregoeiro, caberá àquela 
a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata. 
68. As razões de recurso serão recebidas por memorial dirigido o Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará 
disponível às demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões, no período de 3 (três) dias 
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úteis, contados do término do prazo do recorrente. 
a. As licitantes que desejarem apresentar contrarrazões ou não o recurso, ficarão intimadas a fazê-lo desde 
a reunião de realização deste Pregão. 
b. Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos na Sala de Licitações da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA,avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro 
– Santana do Araguaia – PA 
 

69. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro, se acolhido, invalidará apenas os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
70. Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao gestor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro. 
71. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o gestor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA poderá homologar este procedimento de licitação e 
determinar a assinatura da Ata de Registro de Preços com a licitante vencedora. 
72. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou 
parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso 
próprio. 

a. A licitante deverá comunicar o Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido protocolado na 
sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, sob pena de não conhecimento. 

 

DA HOMOLOGAÇÃO 

73. O resultado da licitação para a prestação dos serviços correspondente ao objeto deste Pregão será homologado 
pela autoridade superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, considerando a empresa 
vencedora, aquela apresentar o menor preço global, depois de atendidas as condições deste Edital. 
74. Após a homologação do resultado da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, 
seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta vencedora. 
 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

75. Sem prejuízo do disposto no Decreto Municipal n° 1009/17, de 01 de Janeiro de 2017, a Ata de Registro de 
Preços referente à prestação dos serviços será formalizada e conterá, necessariamente, as condições já 
especificadas neste Ato Convocatório. 
 
76. A minuta da Ata de Registro de Preços que será firmada entre a(s) licitante(s) vencedora(s) e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA é parte integrante deste Edital - Anexo VI. 
 

DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

77. A Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA convocará oficialmente a licitante 
vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a ata de 
Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n.º 8.666/93. 
78. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA. 
79. Para assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante vencedora deverá comprovar que mantêm as condições 
de habilitação. 
80. Fica a cargo do Pregoeiro, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, 
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quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

a. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 
estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 
b. O disposto na Condição anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do Art. 11, inciso 
XXII, do Anexo I do Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, que não aceitarem a contratação, na forma 
prevista nesta Condição. 

 

DO TERMO DE CONTRATO 

81. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei nº 8.666/1993, o contrato referente à prestação dos serviços 
será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório. 
 

82. A minuta do contrato que será firmado entre a Beneficiária da Ata de Registro de Preços e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA é parte integrante deste Edital - Anexo VII. 

 
82.1 Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, quando atenderem ao 
interesse da administração Pública, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 

83. APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA convocará oficialmente a Beneficiária da Ata de 
Registro de Preços, durante a vigência da Ata para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, retirar ou receber o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 
 

84. Para assinatura do contrato a Beneficiária da Ata deverá comprovar que mantém as condições de habilitação. 
 

85. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
Beneficiária da Ata durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

86. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII, do Art. 55, ambos da Lei n.º 
8.666/1993. 
 

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

87. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
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podendo ser prorrogado por igual período, mediante interesse das partes, tendo eficácia legal após a publicação do 
seu extrato no Site Oficial do Município, no endereço eletrônico:  http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 

88. Os prazos de vigência dos contratos firmados com base na Ata de Registro de preços serão disciplinados pelo 
Art. 57 da Lei n° 8.666/1993, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante 
interesse das partes, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Site Oficial do Município, no endereço 
eletrônico: http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último. 

 
89. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses corridos, contado a partir da data de sua assinatura, 

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogado através de Termo 
Aditivo, conforme inciso II, do art.57, da Lei Nº 8.666/93 e suas atualizações, se conveniente e/ou oportuno à 
administração, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a matéria. 

90. O contrato a ser firmado poderá, ainda, ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da administração, com as apresentações das devidas justificativas adequadas. 

91. Os preços unitários dos serviços contratados serão reajustados anualmente, conforme legislação em vigor, de 
acordo com os critérios, fórmulas e índices previstos na Minuta de Contrato, integrante deste Edital.  

92. No interesse da administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Nº 8.666/93. 

93. A licitante contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

94. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido neste Edital; e 
95. Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes 

do acordo celebrado entre as partes. 
 

DOS ENCARGOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA E DA LICITANTE VENCEDORA 

96. Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA: 
a. Permitir o acesso de funcionários da licitante vencedora nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DO ARAGUAIA, para a entrega das notas fiscais/faturas; 
b. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à prestação dos serviços que venham a ser 
solicitados pelos empregados da licitante vencedora; 
c. Efetuar o pagamento mensal devido pela prestação dos serviços efetivamente prestados, desde que 
cumpridas todas as exigências do contrato; 
d. Comunicar oficialmente, à licitante vencedora falhas ocorridas, sejam elas de qualquer natureza. 

 

97. Caberá à licitante vencedora, para a perfeita execução dos serviços descritos neste Edital e demais atividades 
correlatas, o cumprimento das seguintes obrigações: 

a. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da prestação dos 
serviços, tais como: 

i. Taxas, impostos e contribuições; 
ii. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

b. Executar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes do Termo de Referência e na 
proposta, devidamente aprovada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
c. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não 
autorizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
d. Ser responsável pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução dos serviços em apreço, não 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
e. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por 
seus empregados durante a execução dos serviços objeto deste Pregão; 
f. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços 
executados; 
g. Refazer qualquer serviço que não atenda às especificações deste Edital; 
h. Comunicar por escrito ao fiscal do contrato nomeado pelaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
i. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade dos serviços; 
j. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão. 

 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

98. À licitante vencedora caberá, ainda: 
a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com aPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA; 
b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando da execução objeto do contrato ou em conexão com ela, ainda que acontecido em 
dependência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação 
dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da homologação do 
resultado deste Pregão. 

 

99. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, nem poderá onerar 
o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

100. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 
a. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal daPREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA durante a vigência do contrato; 
b. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 
autorização daPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; 
c. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão, sem expressa e 
previa autorização daPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

101. Durante a vigência do contrato, a prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor 
devidamente designado para tal, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
102. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços 
mencionados no Anexo I, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
103. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, 
durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
104. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o fiscal devidamente designado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA poderá, ainda, sustar qualquer execução de serviço que esteja sendo feito 
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
105. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela prestação dos serviços e atividades 
correlatas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a prestação 
dos serviços, diretamente ou por prepostos designados. 
 

DA ATESTAÇÃO 

106. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a prestação dos serviços caberá ao fiscal do contrato 
nomeado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, ou outro servidor designado para esse fim. 
 

DA DESPESA 

107. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho global, 
correrá a conta do elemento orçamentário a ser indicado no momento da contratação. 
 

108. Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária 
quando da contratação. 
 

DO PAGAMENTO 

 

109. A Contratada apresentará nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente executados, para liquidação e pagamento 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, mediante ordem bancária creditada em conta 
corrente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de medição dos serviços, que será mensal. 
 

110. Os preços a serem considerados para o efeito de pagamento, para cada tipo de serviço, serão os constantes da 
Ata de Registro de Preço. 

 

111. APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, a prestação dos serviços, não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 
 

112. APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
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113. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de 
pagamento. 
 

114. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelaPREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

EM =  Encargos moratórios; 

N =  Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I =  Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 I = (TX)      I = (6/100)   I = 0,00016438 

       365           365 

 

TX = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

a. A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 

115. Todos os pagamentos sofrerão descontos nas mesmas proporções estabelecidas em decorrência da aplicação 
do item 114. 

a. Em nenhuma hipótese será feito pagamento à Contratada antes de executados os serviços, a que se refere 
o pagamento. 

 

 

DO REAJUSTAMENTO 

116. Os preços unitários dos serviços contratados serão reajustados anualmente, conforme legislação em vigor, de 
acordo com os critérios, fórmulas e índices previstos na Minuta de Contrato, integrante deste Edital. 
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DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

117. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que 
haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este Pregão. 
 

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

118. O quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços não poderá ser aumentado. 
119. A Beneficiária da Ata não tem direito a nenhuma quantidade mínima para contratação do objeto registrado na 
Ata de Registro de Preços. 

a. APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA só vai contratar os itens e os quantitativos que 
entender conveniente. 

120. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, o valor inicial atualizado do Contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

a. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessária; e 
b. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

DAS PENALIDADES 

121. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 
c. Impedimento e licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 

122. A Contratada está sujeita ainda à multa de até 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por 
dia, na ocorrência de atraso no início ou na conclusão dos serviços. 
123. A multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação. 
124. Também ficará impedida e licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, a licitante que: 

a. Deixar de assinar o contrato; 
b. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
c. Não mantiver a proposta apresentada e aceita neste Pregão; 
d. Comportar-se de modo inidônea; 
e. Fizer declaração falsa; 
f. Cometer fraude fiscal; 
g. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

125. Além das penalidades citadas, a licitante ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA e, no que couber, às demais penalidades 
previstas na legislação. 
126. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas nas Condições 122 
a 125. 
127. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderá ser 
aplicado juntamente com a de multa. 
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DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

128. A Ata de Registro de Preços será cancelada quando a Beneficiária da Ata: 
a. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelaPREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, sem justificativa aceitável; 
c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
d. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no Art. 7º da 
Lei nº 10.520, de 2002. 

129. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse 
público ou a pedido do fornecedor. 
 

DA RESCISÃO DO CONTRATO 

130. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 
8.666/1993. 
131. A rescisão do contrato poderá ser: 

a. Determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a Contratada 
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 
b. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA; ou 
c. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

132. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

133. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, conforme disposto no Art. 12 do Decreto 3.555/2000. 
134. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data 
do recebimento da petição, conforme Art. 12, § 1° do Decreto 3.555/2000, disponibilizando-a para retirada, pelos 
interessados, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
135. Quando acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão. 
136. A solicitação de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao Pregoeiro, logo após ter sido 
protocolado na Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia. 
 
137. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada 
para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 
 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

138. A licitante deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o número do telefone, para 
possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pela prestação dos serviços objeto deste Pregão, caso seja a 
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vencedora. 
 

139. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, 
na sala de Licitações, Avenida Gilberto Carvelli s/n, Praça dos Três Poderes, centro, Santana do Araguaia - PA, das 
7:00h às 13:00 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 
 

DO PREGÃO 

140. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, este Pregão poderá: 
a. Ser anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado; ou 
b. Ser revogado, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, se for considerado 
inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou 
c. Ter sua data de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por 
conveniência exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

141. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 
a. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59 da Lei nº 8.666/1993; 
b. A nulidade do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços e do Contrato, ressalvado, 
ainda, o dispositivo citado na Condição anterior; e 
c. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

DOS ANEXOS 

 

142. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I  - Termo de Referência; 
ANEXO II  - Orçamento estimativo/Planilha de Quantidades e Custos; 
ANEXO III       -            Projeto Básico Síntese 
ANEXO IV  - Modelo de Proposta; 
ANEXO V - Modelos de documentos; (declarações) 
ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO VII - Minuta do Contrato. 

 

DO FORO 

 

143. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santana do Araguaia - Pará, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no Art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 

Santana do Araguaia - Pará, 20 de Julho de 2021. 
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Eduardo Alves Conti 
Prefeito Municipal 
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(ANEXO – I) 

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. 
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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; 
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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, 
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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. 
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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 
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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 
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(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 
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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; 
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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:  
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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 
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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 sua inclusão dos dados alfanuméricos em sistema (próprio ou 
locado) para o devido cruzamento de dados no CADMUT/CADÚNICO, com emissão de ficha 
socioeconômica e parecer técnico social devidamente elaborado pelo profissional de serviço social, 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 
de instrução, tais documentos permitirão a comprovação legal da posse do imóvel, assim como a 
comprovação do tempo de ocupação; 

 
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. 
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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. 

 
c) conhecer as organizações e estruturas sociais existentes nacomunidade; 

 
d) realizar entrevistas com lideranças; 

 
e) realizar reuniões sistemáticas com a comunidade e equipetécnica; 

 

f) 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; 
 
g) A CONTRATADA deverá possuir, na data da assinatura do contrato, sistema informatizado (próprio 
ou locado) de execução, gestão, monitoramento e acompanhamento da realização do trabalho de 
regularização fundiária urbana, a ser disponibilizado para o município por meio de ferramenta que 
permita acesso via WEB e/ou versão offline, contendo no mínimo sistema integrado de gerenciamento 
de dados para regularização fundiária urbana, contemplando as fases de coleta de dados, recepção e 
armazenamento de dados coletados, manipulação e validação de cadastro social e apresentação dos 
resultados, incluindo o acompanhamento do Município e do beneficiário final da regularização. 
 
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. 
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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. 
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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 
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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; 
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• 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. 
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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. 
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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. 
 
 

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 
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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 
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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, quando necessárias. 

 
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 e principalmente o acompanhamento por parde da municipalidade da execução 
de todas as fases do processo incluíndo a consulta do status do processo por parte do benefinicário final 
da regularização. 
 
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 referida quadra, estando todas as peças técnicas cumprindo fielmente o 
disposto nos artigos 35 e 36 da lei 13.465/2017, bem como com os artigos 28 e seguintes do Decreto 
Federal 9.310/2018. 
 
 

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 a numeração; 

 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 de superfície; 

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

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

 
Tais Memoriais e os dados apresentados devem compor o Banco de Dados Georrefenciado para fins de 
notificações atendendo a Lei Federal 13.465/2017. 

 

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, no mínimo: 

 
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; 



 
 
 
 

 
 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

54 

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: 
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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 
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Cadastramento 
físico de imóveis 
e Processos 
jurídicos 
Fundiários 

 

 
Imóvel 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 

 
3.400 

 

 
100 

 

 
30 

      * 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. 
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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 
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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, 
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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/ou Empenho. 

 

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. 



 
 
 
 

 
 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

61 

 
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 
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(ANEXO – II) 

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 domicílios, 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) 109,00 
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  
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4.8  3.400,00  Lote 

Processamento da REURB, para a Regularização das 
posses das famílias (Medidas administrativas e jurídicas 

voltadas à titulação e ao registro dos títulos de direitos reais 
de propriedade, com a elaboração das minutas dos 

Instrumentos de Regularização Fundiária e a indicação do 
instrumento jurídico de titulação) 

253,00 860.200,00  

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. 
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ANEXO III - PROJETO BÁSICO 

SÍNTESE 

 

A 

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 (georreferenciado) e regularização urbanística e ambiental viabilizando a regularização de 

aproximadamente 3.400 mil famílias no Município de Santana do Araguaia - PA. 

 

B 

JUSTIFICATIVA 

Os serviços de mobilização comunitária, diagnóstico e cadastro social, levantamento físico territorial e 

cadastro físico e coleta de documentos podem ser classificados como "serviço", a teor do art. 6º, II, da Lei nº 8.666/1993 e 

podem ser considerados serviços comuns; 

Assim, os serviços propostos neste documento são comuns, nos termos do parágrafo único do Art. 1º da Lei 

nº 10.520/2002, possuindo padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais no mercado. 

Solicita-se contratação amparada por ata registro de preços, a qual permite a este Instituto 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 dos mesmos.  

Essa solicitação se faz necessária para atendimento da Secretaria Municipal de Tributos e Terras, na 

regularização fundiária de estimadamente 3.400 mil famílias/imóveis no Município de Santana do Araguaia-PA. 

A ausência de políticas públicas específicas para resolução desses problemas resultou na consolidação do 

desenvolvimento urbano informal, com assentamentos ilegais, formação de favelas, 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 Município de Santana do Araguaia, 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. 

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. 

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 
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título que lhe dê garantia jurídica sobre essa posse; 

 urbanística e ambiental: quando o parcelamento não está de acordo com a legislação urbanística 

ou ambiental e não foi devidamente licenciado. 

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 é uma obrigação do poder público, 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 administrativas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que possibilitem a regularização de assentamentos irregulares, a titulação de seus ocupantes 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, amparado pela recente Lei Federal nº 13.465/2017. 

A regularização fundiária (REURB), conforme definida na Lei Federal nº 13.465/2017, a qual abrange 

medidas administrativas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao 

ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, promovidas pelo Poder Público Municipal, que visam adequar 

Núcleo Urbanos Informais ocupados às conformações legais, 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.  

Além disso, quando se trata de um núcleo urbano informal de população de baixa renda, são necessárias 

também medidas sociais, como forma de buscar a inserção plena das pessoas na cidade.  

A Reurb promovida 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. O qual destacamos em seu 

Art. 10º: 

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 seus ocupantes;  

 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 e renda;  

 V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação 

entre Estado e sociedade;  

 VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas;  

 VII - garantir a efetivação da função social da propriedade;  

 VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes;   

 IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo;  
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 X -  prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais;   

 XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher;  

 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, 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 Secretaria Municipal de 

Tributos e Terras, executar em tempo hábil a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais do Município de Santana 

do Araguaia - PA. 

Na última década novas áreas informalmente ocupadas se consolidaram na cidade de Santana do Araguaia-

PA. Nestes assentamentos a situação de irregularidade, que decorre tanto do crescimento desordenado como da 

impossibilidade de acesso das pessoas de baixa renda às regras e condições do mercado formal, envolve aspectos 

urbanísticos, fundiários e ambientais, cenário que reclama intervenção integrada, sistemática e permanente, de maneira a 

conter o agravamento da situação atual e buscar a redução gradual dos indicadores oficiais.  

Dessa forma é uma constatação de que os assentamentos que hoje demandam regularização estão 

localizados, predominantemente, em áreas de domínio público Municipal, particulares e/ou de órgãos de gestão fundiária de 

outras esferas de governo.  

Todas as medidas relacionadas tem como objetivo imediato o enfrentamento efetivo do déficit por 

regularização na perspectiva do resgate dessa dívida social que contribuirá de forma decisiva para garantir o acesso à 

moradia, com segurança jurídica da posse a cada família que vier a ser beneficiada pelas ações do Programa Municipal de 

REURB.  

 

C 

META FÍSICA 

Contratar 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. 

 

D 

PERIODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGITRO DE PREÇO: 12 (doze) meses. 

PENALIDADES 

A contratada ficará obrigada a os serviços objeto do contrato a partir da data de assinatura. 

O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três 

por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo 
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máximo de 30 (trinta) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente. 

 

E 

QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 

1. Conforme regras do Edital e Termo de Referência.  

 

F 

VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 

R$ 6.973.370,00 (Seis milhões novecentos e setenta e três mil trezentos e setenta reais). 

EMPREITADA: 

 

( X ) Preço Global (    ) Preço Global                           

por lote 

(   ) Preço unitário         

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global (    ) Por lote (  ) Por Item 

 

 

G 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária quando da 

contratação. 

H LOCAL DE EXECUÇÃO:  Na sede da Contratante. 

I RESPONSÁVEL PELO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
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Anexo IV 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

Ref. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036-/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/SRP 

 

Objeto: 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. 
 
A empresa: _________________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 

nº. ________________, com sede na ______________________ (endereço completo), telefone, (xx) xxxx-xxxx, e-

mail: (xxxxxxxx@xxxx.com), por intermédio de seu representante legal, Sr. (xxxxxxxxx) CPF nº (xxxx), apresenta a 

seguinte proposta comercial: 

 

PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM QUANT. UNID. SERVIÇO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.0   ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE E METODOLOGIA   

1.1 3.400,00 Unid. Atividades Preliminares   

2.0   
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E DIAGÓSTICO 

SOCIAL/ESTUDO SÓCIOECONOMICO 
  

2.1 3.400,00 Família 
Mobilização de moradores para comparecimento 

(convocações) 
  

2.2 3.400,00 Família 
Mobilização de moradores para coleta de 

documentos 
  

2.3 3.400,00 Família Execução do cadastro Social   

2.4 3.400,00 Formulário Sistematização dos dados socioeconômicos   

2.5 3.400,00 Processo Coleta e organização documental   

2.6 3.400,00 Unidade Laudo Social   

3.0   
LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS E TOPOGRÁFICAS DA ÁREA                                                         
  

mailto:xxxxxxxx@xxxx.com
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(Identificação, delimitação dos domicílios, 
quadras, lotes e mapa geral georreferenciados) 

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. 

  

4.0   ATIVIDADES E ESTUDOS COMPLEMENTARES   

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). 

  

4.2  2.000,00  Lote Estudo Ambiental   

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). 

  

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

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

4.6  2.000,00  Lote 
Projeto de infraestrutura essencial (rede de 

energia) 
  

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

4.8  3.400,00  Lote 

Processamento da 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 jurídico de titulação) 

  

TOTAL GERAL R$ 0,00 

Total geral por extenso: 

CUSTO UNITÁRIO POR LOTE/FAMÍLIA R$ 0,00 

Custo unitário por extenso: 

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. 

 

Declarações: 
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Declarar de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos com impostos, manutenção,  licenciamento 

anual, seguro, depreciação, custo de capital, incluindo também a remuneração dos seus funcionários, encargos 

sociais, horas extras, uniformes e os benefícios do trabalhador, bem como as bonificações de despesas indiretas e 

quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre a prestação dos serviços, ainda que, deduzidos quaisquer 

outros descontos que por ventura possa ser concedidos, não considerado apenas o combustível; 

 

LOCAL DE ENTREGA: 

PRAZO DE ENTREGA: 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: não inferior a 60 dias 

 

 

 

 

 

Santana do Araguaia /PA, ______ de ___________ de 2021 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

  



 
 
 
 

 
 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

71 

 

ANEXO V “Modelos” 

DECLARAÇÃO  

 

 

 .................................................., firma ...............................,portadora do CNPJ N°........................................, 

localizada na ...................................., n° ............................................., na cidade de......................................., estado do 

....................................., REPRESENTADA NESTE ATO pelo sócio administrador o Sr. _______________, portador 

do CPF:_________________, Declaramos que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação  do edital do 

Pregão Presencial 003/2021-SRP, cujo o objeto é 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. 

 

 

Local e data 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal da licitante) 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V – “Modelos” 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/SRP 

 

 

 

 Razão Social: _____________________________________________________________ 

 

 CNPJ Nº _________________________________________________________________ 

 

 Endereço: ________________________________________________________________ 

 

 E-mail: __________________________________________________________________ 

 

 Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________ 

 

Representante legal, para contato: _______________________________________________ 

 

 Declaramos para devido fins de direito que obtivemos amplo e regular acesso, seja por intermédio do 

acesso do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia  (download) 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/ou diretamente na sede da licitante, de TODOS OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE CERTAME, juntamente com seus anexos. 

 

Declaramos, ainda, que o ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail) desta licitante é __________________ e que 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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qualquer comunicação futura que se faça necessária entre as partes poderá ser processada através deste e-

mail. São, porém, soberanas e privilegiadas TODAS as informações veiculadas através do Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Pará, meio regular de comunicações do Município. 

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2021. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Observação: declaração emitida pela licitante em papel timbrado. 

 

 

  



 
 
 
 

 
 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

74 

 

ANEXO V – “Modelos” 

 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA  

(Condição 60.1,f) 

 

 

 .................................., firma ...............................,portadora do CNPJ N°........................................, localizada na 

...................................., n° ............................................., na cidade de......................................., estado do 

....................................., através de seu sócio administrador........................, CPF: xxxxxxxx-xx, declara para devido 

fins de direitos, que não existe fato superveniente impeditivo de habilitação ao  Pregão Presencial nº  003/2021-SRP, 

Processo Administrativo n. 0036-01/2021, cujo objeto é o 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. 

 

Por ser verdade assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 

 

Local e data. 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V – “Modelos” 

 

DECLARAÇÃO (Condição 60, subitem 60.1-e) 

 

 

 .................................., firma ...............................,portadora do CNPJ 

N°........................................, localizada na ...................................., n° ............................................., na cidade 

de......................................., estado do ....................................., através de seu sócio administrador........................, 

CPF: xxxxxxxx-xx, declara para devido fins de direitos, em atendimento ao previsto na Condição 60, Subitem 60.1,g), 

do edital do Pregão Presencial 003/2021-SRP que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz,  a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art.7º da 

Constituição Federal. 

 

 

Local e data 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V – “Modelos” 

 

MODELO 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

OUTORGANTE: (Nome do Outorgante), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), 

C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). 

OUTORGADO: (Nome do Outorgado), (Nacionalidade), (Estado Civil), (profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), 

C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). 

Através do presente Termo de Credenciamento, o OUTORGANTE, representando a empresa XXXXXXXXX, nomeia e 

constitui como seu credenciado o OUTORGADO, concedendo lhe os poderes necessários para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes ao Pregão Presencial nº. 003/2021-SRP 

– Processo Licitatório nº. 0036-/2021 realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

 

_____________, ..... de ...................... de 2021. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

OBSERVAÇÕES: 

1- O termo de credenciamento deve ser com firma reconhecida. 

2- A apresentação do termo deve vir acompanhada dos documentos probantes solicitados no edital, no original ou em 

cópias devidamente autenticadas em cartório competente. 

3- Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa pelos licitantes, sendo 

preenchidos os requisitos mínimos solicitados em edital. 

4- Conforme critério da licitante são de sua exclusiva opção e critério os poderes a serem conferidos ao representante 

os quais, caso sejam exercidos, devem constar no instrumento. 
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ANEXO V – “Modelos” 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa ___________________________ inscrita no CNPJ sob nº ___________________________, por 

intermédio de seu contador o(a) Sr.(a) ___________________________________, portador(a) do CPF nº 

___________________ e CRC nº:______, DECLARA, para fins do disposto na alínea “a” do subitem 

OBSERVAÇÕES quanto à HABILITAÇÃO, do Edital, do Pregão Presencial 003/2021-SRP, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

Por ser expressão da verdade, segue assinada. 

 

_______________, em ....... de .................... de 2021 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1- A declaração deve vir fora do envelope habilitação e proposta, podendo ser entregue em mãos ou vir contida 

dentro de um envelope diverso devidamente identificado, constando ainda o número do CRC do contador. 

2- Os que não estiverem presentes devem enviar esta declaração dentro de envelope diverso e devidamente 

identificado. 

3- Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa pelos licitantes, desde que 

preenchidos os requisitos solicitados em edital. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021/SRP 

 

No dia ______ de __________________ de 2021, aPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, com 

sede naPraça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000, representado neste 

ato pelo Sr. ______________________,Prefeito Municipal, inscrito no RG sob o nº xxxxxxxxxx e CPF inscrito sob nº 

xxxxxxxxxxxxx, considerando o julgamento do Pregão Presencial 003/2021-SRP, com o objetoRegistro 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.RESOLVE registrar os preços ofertados pela Beneficiária da Ata, a empresa _____________________, CNPJ n° 

_______________, situada à __________________, Fone/Fax/E-mail: ___________, neste ato representada pelo 

senhor _________, inscrito no CPF (MF) n° __________, RG n° _______________ de acordo com a classificação 

por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente Decreto que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto 

Municipal n° 686, de 05 de agosto de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o 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) 
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e regularização urbanística e ambiental viabilizando a regularização de aproximadamente 3.400 mil famílias no 

Município de Santana do Araguaia - PA. 

 

DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS 

1.1. Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados 
desta Ata de Registro de Preços, previstos na legislação vigente, são os que seguem: 

 

Item Serviço Quant. Unid. 
Marca Preço 

unitário 
Preço total 

       

        

Preço total  

 

1.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos 
serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação daPREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA, na contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas. 
1.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços, dependerá da disponibilidade 
orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação das frentes de serviço por parte daPREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 
1.4. As especificações dos serviços do objeto e as demais condições de execução são aquelas 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata. 
1.5. Os prazos e as condições específicas da prestação dos serviços estarão indicados na ordem de serviço 
a ser emitida pelaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, quando da efetiva contratação 
dos serviços. 

 

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços 

e nas condições previstas no Edital. 
2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua 

assinatura. 
2.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, aPREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTANA DO ARAGUAIA não será obrigado a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições à Beneficiária da 
Ata. 

2.4. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o(s) 
contrato(s), retirar a ordem de serviço ou a nota de empenho, contados da convocação, 
nesse sentido, daPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

2.5. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), 
retirar a ordem de serviço ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as 
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções 
previstas no Edital. 
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3. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. Será permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, até o limite individual de 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados e, na totalidade das adesões, 
até o quíntuplo dos quantitativos registrados, conforme legislação vigente. 

 

4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
4.1. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis pelo 

prazo de 12 (doze) meses da data de recebimento das propostas.  
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, observadas as 
disposições legais. 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observadas as disposições 
legais. 

4.4. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido.  
4.5. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando 

igual oportunidade de negociação. 
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária 

da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de serviço, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição 
mais vantajosa. 

 

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando: 

5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 
5.1.2. Não retirar a ordem de serviço ou nota de empenho ou não assinar o contrato 

no prazo estabelecido pelaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 
ARAGUAIA, sem justificativa aceitável; 

5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n° 
8.666/1993 ou no Art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade superior 
daPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

5.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor. 
 

6. DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA E ORGÃOS PARTICIPANTES 
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6.1. O gerenciamento da Ata oriunda da presente licitação caberá aPrefeitura Municipal de 

Santana do Araguaia – PA 
 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
7.1. As condições gerais da prestação dos serviços, tais como especificações, os prazos, as 

obrigações daPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA e da 
Beneficiária da Ata, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Edital da licitação e seus anexos, em especial o Termo de Referência, e na proposta 
apresentada pela Beneficiária da Ata. 

 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 

partes, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA e Beneficiária da Ata. 

 

Santana do Araguaia  - Pará, em __ de __________ de2021. 

 

 

 

__________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

 DE SANTANA DO ARAGUAIA  

__________________________ 

BENEFICIÁRIA DA ATA 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº  ________ 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  E 
A EMPRESA............................................... 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede à Rua 

_______, Santana do Araguaia  – Pará, representado neste ato pelo Sr. ________________, Prefeito Municipal, 

inscrito no RG sob o nº xxxxxxxxxx e CPF inscrito sob nº xxxxxxxxx, e, de outro lado, doravante designado 

simplesmente CONTRATADA, a empresa, _____________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob 

o nº ______________, estabelecida ________________________________, neste ato representada pelo Sr.(a) 

____________________________, inscrito no RG sob o nº ______ e no CPF (MF) sob nº ______________, têm 

entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato 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 famílias no Município de 

Santana do Araguaia - PA., conforme estabelecido no Edital de Pregão Presencial 003/2021-SRP, na Ata de 

Registro de Preços n° _____ e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir 

mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo nº 0036-/2021, sujeitando-se 

CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e do Decreto n° 

3.555/2000, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objetivo do presente instrumento é a para 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., em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial 

003/2021-SRP e seus anexos, bem como a proposta apresentada, partes integrantes deste Contrato. 

1. A localização precisa, os prazos e as condições específicos da prestação dos serviços ora contratados 
estão indicados na ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE, que passa fazer parte integrante 
deste Contrato. 



 
 
 
 

 
 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

83 

2. Os serviços são contratados por empreitada por preço global. 
3. Os serviços, quantitativos e preços dos itens contratados são os indicados a seguir: 

 

Item Serviço Quant. Unid. Preço unitário Preço total 

      

PREÇO TOTAL  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

1. O valor global deste Contrato é de R$ _______ (_____________). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE  

 

1. Os preços dos serviços serão reajustados, a cada 12 (doze) meses, salvo por acordo entre as partes, 
conforme legislação vigente, pela aplicação da fórmula abaixo discriminadas, sendo que: 

 

PR = Po x (1+R), onde: 

 

PR = Preço Reajustado  

 

Po = Preço Final da Proposta Vencedora. 

 

R = Índice de Reajustamento 

 

2. O índice de reajuste a ser utilizado será o ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-

DI, publicado pela fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 003/2021, bem como da Ata de 
Registro de Preços, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, no Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, e no Decreto Municipal n° 686, 
de 05 de agosto de 2013. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 combinado 
com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. A vigência deste Contrato será de 12 meses, a contar a partir da data de assinatura, podendo este 
prazo ser prorrogado até 60 meses, conforme art. 57 Inciso II da Lei 8666/93, mediante interesse das 
partes, na forma da lei, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Site Oficial do Município 
de Santana do Araguaia , tendo início em dia de expediente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 

1. Caberá à CONTRATANTE: 
1.1. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE, para 

a entrega das notas fiscais/faturas; 
1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à prestação dos serviços que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 
1.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela efetiva prestação dos serviços, desde que cumpridas 

todas as exigências do contrato; 
1.4. Comunicar, oficialmente, à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza 

grave; 
1.5. Solicitar, sempre que julgar conveniente, a substituição de serviços que porventura tenha sido 

recusado pela fiscalização. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
1.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: 
1.1.1. Salários; 
1.1.2. Seguros de acidentes; 
1.1.3. Taxas, impostos e contribuições; 
1.1.4. Indenizações; 
1.1.5. Vales-refeição; 
1.1.6. Vales-transporte; e 
1.1.7. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2. Efetuar a execução dos serviços dentro das especificações e/ou condições constantes do 
orçamento, devidamente aprovado pelo fiscal do contrato nomeado pela CONTRATANTE; 

1.3. Executar diretamente este Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 
não autorizadas pela CONTRATANTE; 

1.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
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de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

1.5. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução dos serviços objeto deste Contrato; 

1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a 
atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade da execução dos serviços; 

1.7. Comunicar por escrito, ao fiscal do contrato nomeado pela CONTRATANTE, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

1.8. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a prestação dos serviços;  
1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

1.2. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando da execução objeto deste Contrato ou em conexão com ele, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

1.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato. 
 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

3. A contratada assumirá total responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, com estrita observância a 
qualidade do material químico utilizado. 
A contratada assumirá também total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas e 

ao patrimônio das unidades escolares, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade 

de seus funcionários, esta promoverá de direito o ressarcimento dos danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da CONTRATANTE; 
1.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato, sem 

expressa e previa autorização da CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste Contrato, a prestação dos serviços, será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal 
do contrato nomeado pela CONTRATANTE, ou por servidor devidamente autorizado para tal, 
representando a CONTRATANTE. 

2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos 
bens e serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas 
ao fiscal do contrato nomeado pela CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência 
do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

5. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos bens e serviços, o fiscal do contrato 
nomeado pela CONTRATANTE, poderá, ainda, sustar qualquer execução de serviços que esteja sendo 
feita em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

6. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens e 
serviços e atividades correlatas, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a prestação dos serviços caberá ao fiscal do 
contrato nomeado pela CONTRATANTE ou servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com a prestação dos serviços que trata o objeto, mediante a emissão de notas de empenho, 
correrá a conta do elemento orçamentário: 

 

Do Projeto Atividade: ________. 

Do elemento de despesa: _________ 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO PAGAMENTO 

 

1. A CONTRATADA apresentará, nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente executados, para liquidação 
e pagamento pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo de 
30 (trinta) dias corridos, contados da data de medição dos serviços, que será mensal. 
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2. CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação 
financeira por atraso de pagamento. 

4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N =  Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I =  Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 I = (TX)      I = (6/100)  I = 0,00016438 

       365           365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

4.1. A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência. 

5. Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este 
Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
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1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/1993. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.1. Advertência; 
1.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 
1.3. Impedimento e licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 02 (cinco) anos. 

2. A CONTRATADA está sujeita ainda à multa de até 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total do 
contrato, por dia, na ocorrência de atraso no início ou na conclusão dos serviços. 

3. A multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
4. A CONTRATADA também ficará impedida e licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, nos casos de: 
4.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
4.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4.3. Comportar-se de modo inidônea; 
4.4. Fizer declaração falsa; 
4.5. Cometer fraude fiscal; 
4.6. Falhar ou fraudar na execução deste Contrato. 

5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas 
no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993. 

6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 1 a 3 desta 
Cláusula. 

7. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderá 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 
80 da Lei nº 8.666/1993. 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
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mínima de 30 (trinta) dias; 
2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE; 
2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 
4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 

prevista no Art. 77 da Lei n° 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial nº 003/2021-SRP, cuja realização 
decorre da autorização do gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, 
constante do processo nº 0036-2021, e a Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santana do Araguaia- Pará, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no Art. 102, 
inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Santana do Araguaia  - Pará, em __, de______ de2021. 

______________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

  

TESTEMUNHAS: 

 

1ª - NOME:______________________                 2ª - NOME:______________________ 
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ANEXO VIII 

 

 

PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 036/2021 

 

Pregão Presencial Nº003/2021 

 

DECLARAÇÃODEINEXISTÊNCIADENEPOTISMO 

 

A empresa: ________________, inscrito no CNPJnº   , por intermédio de seu representante 

legal,o(a)Sr.(a)  ,portador da Cédula de Identidade nº ,e do CPFnº  

 ,DECLARA para os devidos fins de direito, que não possuímos sócios, que pertençam a administração 

municipal e que tenha relação deparentesco,emlinhareta,colateralouporafinidade,atéoterceirograucomprefeitos,vice-

prefeitos,secretáriosmunicipaisou agentes políticos, inclusive de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia 

ou assessoramento, tanto das administrações públicas municipais diretas como das indiretas, no município de SANTANA 

DO ARAGUAIA– PA, queestejaemdesacordocomaSúmula13doSTFeart.9daLei8.666/93. 

 
 
 

 ,em de de2021. 

 
 
 
 

Representante Legal 

 
 

 

 

OBS:RECONHERFIRMADOREPRESENTANTEQUEASSINAR. 
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