
 
 

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CONFORMIDADE COM 

A LEI FEDERAL N. 13.465/2017 E DECRETOS FEDERAIS Nº. 9.310/2018 E 

9597/2018. 
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1. OBJETO. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A 

LEI FEDERAL N. 13.465/2017 E DECRETOS FEDERAIS Nº. 9.310/2018 E 

9597/2018. 

2. OBJETIVO. 

Com o objetivo de estabelecer as documentações e especificações técnicas para a 

elaboração dos produtos necessários à contratação, bem como estabelecer de forma 

precisa e completa, todos os elementos necessários para a perfeita compreensão e 

entendimento do processo de prestação de serviços, a Prefeitura Municipal do Paulista, 

através de sua Secretaria de Projetos Especiais vem determinar, através deste Termo de 

Referência, parâmetros gerais para contratação de empresa de consultoria especializada 

em regularização fundiária, na modalidade Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de 

Interesse Social) para núcleos urbanos informais consolidados existentes no município 

do Paulista/PE até 22/12/2016. 

3. JUSTIFICATIVA. 

 

O Município do Paulista, segundo dados do IBGE, atualmente é o 5º (quinto) município 

mais populoso do Estado de Pernambuco, com uma população estimada em 2021 de 

336.919 habitantes, onde apenas 11,5% da população possui ocupação formal e 40,4% 

possui rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (IBGE,2010). 

Desta forma, o Município carece de políticas sociais robustas capazes de garantir 

ascensão social da população para que essa tenha condições de assegurar, por seus 

próprios meios, às suas necessidades básicas, dentre as quais, a posse de moradia digna e 

regularizada.  

Diante do quadro desfavorável da situação socioeconômica da população de baixa renda 

paulistense, a oferta de unidades residenciais, oriundas de programas habitacionais 

Federal e Estadual, se torna insuficiente para atender a demanda. Assim, a necessidade 

de novas moradias, aliada a baixa condição financeira de uma parcela significativa dessa 

população, certamente são os principais proveniente dos surgimentos de inúmeras 

comunidades informais, assentadas em áreas públicas e privadas, abandonadas por seus 

titulares de domínio.  
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Buscando ofertar maior dignidade para essa população, a Municipalidade utilizará as 

ferramentas da Reurb-S para promover a Regularização Fundiária Urbana de Interesse 

Social, respeitando os princípios jurídicos, sociais, urbanísticos e ambientais do seu 

ordenamento territorial urbano. 

A Regularização Fundiária Urbana – Reurb é fundamentada nos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e à propriedade. 

Os principais objetivos da Reurb são: identificar os núcleos urbanos informais 

consolidados e legalizá-los por meio de mecanismos jurídicos, sociais, urbanísticos e 

ambientais, tornando-os loteamentos formais, bem como atribuir aos seus ocupantes o 

título de proprietário. 

Segundo a Lei Federal n° 10.257/2021 – Estatuto da Cidade entende-se por Titulação: 

reconhecimento ao direito de moradia aos ocupantes irregulares de permanecerem nos 

seus locais de ocorrência, com registro dos seus lotes junto ao Cartório de Imóveis para 

que gozem de segurança jurídica.  

 A maior parte das medidas previstas para a Reurb ocorrem no nível administrativo, ou 

seja, o Município é o agente responsável por sua execução, uma vez que também compete 

a este o planejamento e a gestão da ocupação urbana. 

O Município com objetivo de assistir aos munícipes de baixa renda, promoverá amplo 

programa de regularização fundiária de interesse social, visando garantir segurança 

jurídica a essas populações, melhorando a qualidade de vida daqueles que, ao longo do 

tempo, adquiriram o direito à propriedade e moradia digna.  

Regularização fundiária muito mais do que conquistas sociais voltadas para populações 

de baixa renda deve ser entendida como um valioso instrumento de dinamização da 

economia municipal, uma vez que ao formalizar loteamentos, diversos segmentos do 

setor produtivo são estimulados, tais como: o mercado imobiliário, com a valorização dos 

imóveis e taxas de serviços cartorários; o Município, com o incremento de receitas 

advindas do IPTU e ITBI; a Prestação de serviços, de maneira mais diversa e efetiva; 

Sobrevalorização dos imóveis do entorno, dentre outros ganhos.    

4. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

Todos os produtos que compõem a Reurb-S foram previstos para todas as comunidades 

objeto deste TR, todavia, nem sempre, serão necessários para todas as comunidades. A 

SEPE - Secretaria de Projetos Especiais, acusará se algum produto já se encontre 

elaborado para uma determinada comunidade, caso 
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venha a ocorrer, tornar-se-á desnecessária uma nova elaboração, bem como só serão 

pagos os produtos que  

comprovadamente se façam necessários. Caso ocorram necessidades de adequações dos 

produtos, essas só poderão ser procedidas se, devidamente, autorizadas pela Fiscalização 

da SEPE – Secretaria de Projetos Especiais. 

Entende-se por Lote de Serviços o agrupamento de imóveis territoriais informais a serem 

regularizados. Foram definidos 06 (seis) Lotes de Serviços, onde cada um desses contém 

aproximadamente 5.000 (cinco mil) imóveis territoriais informais.    

Os 06 (seis) Lotes de Serviços, previstos neste TR, foram dimensionados para a efetiva 

regularização fundiária de aproximadamente 30.000 (trinta mil) imóveis territoriais 

informais. A contratação de cada lote será de acordo com as ordens de serviços demandas 

pela SEPE – Secretaria de Projetos Especiais. 

O Lote de Serviços que contempla o Núcleo Residencial Comendador Arthur 

Lundgren, deverá obedecer às diretrizes emitidas pela SEPE – Secretaria de Projetos 

Especiais:  

a) Solicitar a SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, o plano urbanístico do referido 

núcleo; 

b) As ocupações irregulares que serão regularizadas neste Lote de Serviços estão 

identificadas no plano urbanístico, fornecido pela SEPE – Secretaria de Projetos 

Especiais, como áreas verdes e de equipamentos comunitários; 

c) Definir poligonal Reurb a partir das informações objeto dos itens 1 e 2; 

d) Os lotes/quadras privadas, adquiridos por mutuários da antiga COHAB, não serão 

objeto deste TR, os mesmos terão suas regularizações efetivadas a partir de 

Provimento do TJPE -  Tribunal de Justiça de Pernambuco que estabeleceu 

critérios específicos para regularização de tais imóveis junto ao competente 

cartório de imóveis do Município; 

As demais comunidades seguirão os tramites  

Deverão ser realizadas reuniões mensais, devidamente agendadas, com a Contratada e a 

equipe de supervisão da SEPE - Secretaria de Projetos Especiais, para esclarecimento de 

dúvidas, estabelecimento de prioridades e/ou outras definições que se mostrem 

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

Cada produto, parcial ou definitivo, elaborado pela Contratada, previsto neste TR, deverá 

ser encaminhado à SEPE - Secretaria de Projetos Especiais, mensalmente, para análise e 

atesto da Fiscalização. 
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Alguns produtos poderão ser apresentados através dos seguintes formatos ou meios: 

relatórios de atividades, registros fotográficos, projetos, textos ou outro que igualmente 

comprove a realização de um determinado produto, tais como: lista de presença de 

eventos realizados, material didático impresso utilizado nas ações ou outros; 

Todos os produtos deste TR, referentes a elaboração de plantas ou projetos, deverão ser 

entregues à SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, para análise e atesto da Fiscalização, 

devidamente assinados e acompanhados da respectiva RRT do CAU ou ART do CREA. 

A Contratada deverá solicitar à SEDURTMA – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Tecnologia e Meio Ambiente, o licenciamento ambiental para todas as poligonais das 

glebas a serem regularizadas. Para os casos de poligonais de glebas a serem regularizadas 

que contenham ocupações irregulares em áreas com restrições ambientais o licenciamento 

ambiental só será emitido após aprovação de estudos ambientais, realizados pela 

Contratada, a partir de diretrizes fornecidas pela SEDURTMA – Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente. 

5. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.  

As atividades devem ser realizadas em conformidade com os procedimentos, 

competência e responsabilidades dispostas na Lei Federal nº. 13.465/2017 e seus Decretos 

Regulamentadores, com a aplicação de cadastramentos físicos e socioeconômicos dos 

futuros beneficiários e respectivos imóveis, confecção de plantas elaboradas a partir de 

imagens aéreas de alta resolução fornecidas pela SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, 

memoriais descritivos, dentre outros documentos, visando a conclusão e aprovação do 

Projeto de Regularização Fundiária pelo executivo municipal e posterior 

encaminhamento ao cartório de imóveis para abertura de matrículas. 

Os produtos a serem elaborados pela Contratada deverão ser os descritos a seguir: 

5.1. PRODUTO 01 - DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA:  

5.1.1. Busca cartorial para identificação: da poligonal, identificação do titular de 

domínio e o endereço do proprietário que consta na matricula do RGI do 

cartório de imóveis da gleba afetada pela Reurb; 

5.1.2. Notificação do titular de domínio da gleba afetada pela Reurb e/ou publicação 

de edital, informando a instauração do processo de Reurb, estabelecendo 

prazos de 30(trinta) dias para possíveis impugnações;(conforme modelo de 

notificação fornecido pela administração municipal) 

5.1.3. Notificação do titular de domínio das glebas confinantes à gleba que sofrerá 

Reurb ou terceiros eventualmente interessados, quando 
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esta for de titularidade do Município, estabelecendo prazo de 30(trinta) dias 

para possíveis impugnações; ;(conforme modelo de notificação fornecido pela 

administração municipal) 

5.1.4. Declaração de anuência para os casos de manifesta concordância dos 

proprietários das glebas afetadas e/ou confinantes à gleba que sofrerá Reurb, 

com renúncia ao prazo legal, objeto dos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3;  

5.1.5. Averbação do Auto de Demarcação Urbanística na matrícula da gleba afetada 

pela Reurb junto ao competente Cartório de Imóveis;  

5.1.6. Caso ocorram impugnações por parte de algum titular de domínio ou terceiros 

interessados, objeto dos itens 5.1.2 e 5.1.3, a Contratada deverá informar a 

Prefeitura para que a mesma instaure um processo e o encaminhe para a 

câmara de prevenção e resolução administrativa de conflitos; 

5.1.7. Após Notificação/Publicação de Edital do titular de domínio sem a devida 

impugnação do mesmo, a Contratada deverá solicitar à Contratante a 

instauração do respectivo processo administrativo da Reurb S – Regularização 

Fundiária Urbana de Interesse Social, através de Decreto Municipal. 

 

5.2. PRODUTO 02 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

5.2.1. Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento 

que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas 

públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores 

do núcleo a ser regularizado. 

5.2.1.1. Selagem dos imóveis, de acordo com modelo fornecido pela SEPE – 

Secretaria de Projetos Especiais, com registro fotográfico dos imóveis 

prediais selados, como também dos terrenos vazios; 

5.2.1.2. Elaboração de planta contendo: poligonal da gleba Reurb com 

demonstração das dimensões dos segmentos, vértices, ângulos, curvas de 

nível, construções, sistema viário, áreas públicas, acidentes geográficos e 

demais elementos caracterizadores do núcleo. 

5.2.2. Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das 

matriculas ou transcrições atingidas, quando for possível; 

5.2.2.1. Elaboração de planta, contendo poligonais das glebas afetadas pela Reurb 

com sobreposição da poligonal da gleba Reurb, demonstrando as 

matrículas ou transcrições atingidas. 

 

5.2.3. Estudo Preliminar das desconformidades e da situação jurídica e 

ambiental 
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5.2.3.1. Vistoria técnica a poligonal da gleba Reurb para identificação de possíveis 

desconformidades; 

5.2.3.2. Proceder buscas quanto a informações jurídicas sobre a poligonal da gleba 

Reurb e todos os seus componentes; 

5.2.3.3. Vistoria técnica a poligonal da gleba Reurb para identificação dos seus 

aspectos ambientais mais relevantes, sobretudo se existem ocorrências de 

ocupações irregulares em área com restrições ambientais; 

5.2.3.4. Elaboração de diagnósticos das possíveis desconformidades, dos aspectos 

jurídicos e ambientais encontrados; 

5.2.3.5. Relatórios fotográficos dos diagnósticos apresentados; 

5.2.3.6. Identificação de obras de infraestrutura essencial existente na poligonal da 

gleba Reurb; 

5.2.3.7. Elaboração de Cronogramas Físicos e Termos de Referência para 

contratação de empresas especializadas em execução de obras de 

infraestrutura essencial, se necessários, em função da identificação, objeto 

do item 5.2.3.6. 

 

5.2.4. Projeto Urbanístico: 

5.2.4.1. Elaboração do Projeto Urbanístico com demonstração das áreas ocupadas, 

do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas, das 

áreas imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, 

confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua 

designação cadastral, se houver, e quando for o caso, das quadras e suas 

subdivisões em lotes ou frações ideais vinculadas à unidade regularizada,  

dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e 

outros equipamentos urbanos, quando houver, de eventuais áreas já 

usucapidas, das medidas de adequação para correção das 

desconformidades, quando necessárias, das medidas de adequação da 

mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação das edificações, 

quando necessárias, a indicação das obras de infraestrutura essencial, 

quando necessárias. 

 

5.2.5. Memoriais Descritivos:  

5.2.5.1. Da gleba Reurb; 

5.2.5.2. Das quadras do novo loteamento; 

5.2.5.3. Dos novos lotes; 
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5.2.5.4. Dos equipamentos comunitários e das áreas verdes do novo loteamento, 

se projetados. 

 

5.2.6. Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de 

reassentamento dos ocupantes, quando for o caso. 

5.2.6.1. Propostas de soluções baseadas nos diagnósticos do item 5.2.3.4 

 

5.2.7. Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 

5.2.7.1. Vistoria técnica a poligonal da gleba Reurb para identificação de possíveis 

situações de risco;  

5.2.7.2. Elaboração de diagnóstico das possíveis situações de risco existentes na 

poligonal da gleba Reurb, se houver; 

5.2.7.3. Propostas de mitigação das situações de risco encontradas na gleba Reurb, 

se houver. 

 

5.2.8. Estudo técnico ambiental, quando for o caso; 

5.2.8.1. Apresentação de estudo técnico ambiental para os casos de ocorrências de 

ocupações irregulares em área com restrições ambientais no perímetro da 

poligonal da gleba Reurb, aprovado pela SEDURTMA – Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente do Município; 

 

5.2.9. Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestruturas 

essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando 

houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização 

fundiária. 

5.2.9.1. Apresentação de cronograma físico de serviços para execução das obras 

de infraestruturas essencial, compensações urbanísticas, ambientais, 

previamente definidas no item 5.2.1.1. 

 

5.2.10. Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis públicos ou 

privados pelo cumprimento do cronograma físico descrito no produto 

5.2.6 deste Termo de Referência; 

5.2.10.1. Apresentação de Termo de Compromisso, descrevendo os serviços a 

serem executados (Obras de infraestrutura essencial) e seus respectivos 

cronogramas físicos, a ser assinado pelo responsável por suas execuções. 
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5.2.11. Licenciamento ambiental. 

5.2.11.1. Apresentação de Licenciamento Ambiental da poligonal da gleba a ser 

regularizada, emitido pela SEDURTMA – Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente do Município. 

 

5.3. PRODUTO 03 - PROJETO TÉCNICO SOCIAL: 

5.3.1. Atividades de mobilização social: 

5.3.1.1. Visitação à poligonal da gleba que sofrerá processo de Reurb-S para 

constatar possível existência de equipamentos sociais; 

5.3.1.2. Realização de reunião com lideranças e organizações locais 

representativas para apresentação da Reurb-S proposta; 

5.3.1.3. Apresentação da Reurb-S proposta para todos os futuros beneficiários; 

5.3.1.4. Elaboração de cronograma das atividades sociais, delimitando as etapas a 

serem cumpridas; 

5.3.1.5. Realização de cadastro socioeconômico dos futuros beneficiários e 

respectivos imóveis a partir da selagem prevista no item 5.2.1.1, 

observando exigência legal quanto ao aspecto “preferencialmente em 

nome da mulher”: 

5.3.1.5.1. Preenchimento de questionário padrão, fornecido pela SEPE – Secretaria 

de Projetos Especiais, com os dados dos beneficiários e dos respectivos 

imóveis; 

5.3.1.5.2. Registro fotográfico dos beneficiários e respectivos cônjuges, inclusive 

união estável, quando houver; 

5.3.1.5.3. Coleta documental dos futuros beneficiários, tais como: 

5.3.1.5.3.1. Cópia autenticada do RG; 

5.3.1.5.3.2. Cópia autenticada do CPF; 

5.3.1.5.3.3. Cópia autenticada do comprovante de existência da moradia até 

22/12/2016 e declaração de vizinhança para os casos de terreno; 

5.3.1.5.3.4. Cópia autenticada da certidão de nascimento, certidão de casamento 

ou declaração de união estável. Apresentar também os documentos, 

objetos dos itens 5.3.1.5.3.1 e 5.3.1.5.3.2 do cônjuge/parceiro, certidão 

de óbito para os casos de viuvez; 

5.3.1.5.3.5. Cópia autenticada do comprovante de renda familiar do futuro 

beneficiário para os casos de empregos formais, da declaração do 

imposto de renda para os casos de beneficiários autônomos ou ficha 

analítica fornecida pelo CADÚNICO; 
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5.3.1.5.3.6. Declaração, de acordo com modelo fornecido pela SEPE – Secretaria 

de Projetos Especiais, atestando o interesse público da atividade não 

habitacional; 

5.3.1.5.3.7. Apresentação de certidão negativa de imóvel, fornecida pelos cartórios 

de imóveis do Município, em nome de cada futuro beneficiário e em 

nome de seu respectivo cônjuge, quando houver; 

5.3.1.6. Sistematização dos dados coletados, objeto do item 5.3.1.5; 

5.3.1.7. Realização de reuniões mensais com a comunidade para nivelamento das 

informações; 

 

5.4. PRODUTO 04 - PROJETO TÉCNICO JURÍDICO 

5.4.1. Análise dos documentos coletados, objeto do item 3.1.5.3, para verificação do 

direito dos futuros beneficiários à Reurb-S; 

5.4.2. Enquadramento dos beneficiários na Reurb-E, quando inaptos à Reurb-S; 

5.4.3. Elaboração de relação final, preenchida de acordo com planilha fornecida no 

Anexo IV deste TR, contendo os dados definitivos dos futuros beneficiários e 

de seus respectivos imóveis; 

5.4.4. Encaminhamento da relação, objeto do item 5.4.3, ao competente cartório de 

imóveis do Município, através de meio digital, para abertura de matrículas e 

emissão da documentação final (CRF – Certidão de Regularização Fundiária) 

pelo citado Cartório; 

5.4.5. Encaminhamento das certidões de propriedade individualizadas (CRFs), 

emitidas pelo competente cartório de imóveis, à SEPE – Secretaria de Projetos 

Especiais, para entrega aos beneficiários. 

Apresenta-se a seguir, as comunidades:  

LOTES DE 

SERVIÇO 
LOCALIDADES 

Nº DE 

IMÓVEIS 

      

LOTE 1 

Comunidades do Bairro Fragoso (SETOR A) 3400 

ZEIS 3 (Arthur Lundgren II) 850 

Loteamento Irregular Antônio Maria 600 

Comunidades do Lot. Nova Friburgo 150 

Total 5000 

      

LOTE 2 

Comunidades do Bairro Fragoso (SETOR B) 3400 

ZEIS 8 (Jardim Felicidade) 1300 

Total 4700 
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LOTE 3 

Comunidade Vale da Paz 1100 

Comunidades do bairro Tabajara 3200 

Áreas verdes e de equipamentos comunitários do Lot. Mutirão  600 

ZEIS 7 (Vila Jardim) 300 

Total 5200 

      

LOTE 4 

Comunidades do Lot. Nossa Senhora da Conceição Etapa II 2650 

Lot. Cidade Jardim (c/Vila Invadida) 2150 

Total 4800 

      

LOTE 5 

ZEIS 2 (Beira Mangue/Vila Aparecida) 2200 

Comunidades do bairro Mirueira 2800 

Loteamento Irregular Santa Paulina 300 

Total 5300 

      

LOTE 6 

Áreas verdes e de equipamentos comunitários  do Núcleo Resid. Comendador A. 

Lundgren 100 

Comunidades  do Lot. Nossa Senhora da Conceição Etapa I 2800 

ZEIS 6 (Dom Helder) 600 

Comunidades do Nobre 1500 

Total 5000 

      

  TOTAL GERAL 30000 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO/CRONOGRAMA.  

 

O Cronograma por Lote é de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem 

de Serviços. 

O cronograma físico financeiro, encontra-se anexo a este Termo de Referência.  

Observações:  

O cronograma de execução poderá ser alterado em função das peculiaridades, 

características, tamanho e grau de dificuldade de cada núcleo urbano a ser regularizado. 

Principais impactos direto no cronograma de execução que podem antecipar ou retardar 

a finalização do processo: adesão da comunidade, incidência de conflitos, ocorrência de 

áreas de risco, questões ambientais complexas e comprometimento do Cartório de 

Registro de Imóveis. 
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7. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO.  

 

7.1. A licitação será realizada por meio de modalidade a ser definida pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

a) TIPO: MENOR PREÇO; 

b) JULGAMENTO: Por menor Preço Global por LOTE; 

c) REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário; 

d) PREÇO GLOBAL MÁXIMO TODOS OS LOTES: R$ 16.965.112,06 

(Dezesseis milhões novecentos e sessenta e cinco mil cento e doze reais e seis 

centavos);  

e) LOTE 1: R2.679.017,51 (Dois milhões seiscentos e setenta e nove mil 

dezessete reais e cinquenta e um centavos) 

f) LOTE 2: 2.435.058,12 (Dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil 

cinquenta e oito reais e doze centavos) 

g) LOTE 3: R$ 2.852.299,09 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e dois mil 

duzentos e noventa e nove reais e nove centavos) 

h) LOTE 4: R$ 3.253.871,60 (Três milhões duzentos e cinquenta e três mil 

oitocentos e setenta e um reais e sessenta centavos) 

i) LOTE 5: R$ 2.752.424,21 (Dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil 

quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) 

j) LOTE 6: R2.992.441,53 (Dois milhões novecentos e noventa e dois mil 

quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) 

 

k) PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, por lote, contados a partir da 

data de Emissão da Ordem de Serviços.  

l) PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses corridos, contados a partir da 

assinatura do contrato.  
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8. DOS VALORES/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

O valor máximo para a execução dos serviços que compõem a planilha é de: 

LOTES QUANT. UNID. HAB. VALOR TOTAL 

LOTE I 5000 R2.679.017,51 

LOTE II 4700 R$ 2.435.058,12 

LOTE 

III 5200 
R$ 2.852.299,09 

LOTE 

IV 

4800 
R$ 3.253.871,60 

LOTE V 5300 R$ 2.752.424,21 

LOTE 

VI 

5000 
R2.992.441,53 

 30.000 R$ 16.965.112,06 

 

m) R$ PREÇO GLOBAL MÁXIMO: R$ 16.965.112,06 (Dezesseis milhões 

novecentos e sessenta e cinco mil cento e doze reais e seis centavos);  

No Preço global máximo do certame, onde já estão inclusos:  

 Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução dos serviços, 

apresentados pela Contratada para prestação dos serviços especificados neste Termo de 

referência; 

 Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros; 

 Custos com o transporte para os deslocamentos dentro do município; 

 Custos de fardamentos, EPI´s para equipe técnica; 

 Serviços de Licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso; 

 Os valores referentes ao pagamento de ART/RRT. 

Para elaboração do orçamento foi utilizada: Composições de custo, TABELAS DE 

CONSULTORIAS DA DNIT / Abril/2021 + (BDI Fator K). 
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8.1. As despesas em decorrência deste objeto correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

28101   SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E HABITAÇÃO – 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

FONTE DE RECURSO: 10010000 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28101  

AÇÃO: 3114 – Promoção da Política Habitacional do Município 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria. 

9. LOCALIZAÇÃO. 

 

9.1. As Comunidades que sofrerão processos de Reurb-S no Munícipio do 

Paulista estão localizadas no mapa a seguir e melhores detalhadas nos Anexos II e 

III deste TR: 

 

                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01- Município do Paulista 

 

 

 

 

 

 

PERNAMBUCO 

PAULISTA 
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10. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO.  

 

QUALIFICAÇÕES: A licitante deverá apresentar os documentos previstos no Edital 

e no Item abaixo: 

 

10.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

10.1.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA 

 

a) Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU; 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional, apresentação dos seguintes 

documentos: 

Comprovação de que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, 

através da apresentação de atestados ou declaração fornecidos por cartório de 

registro de imóveis, que comprovem que a mesma tenha executado 

satisfatoriamente e registrado por meio de regularização fundiária títulos 

definitivos. Conforme as características semelhantes e de complexidade 

tecnológica e operacional, compatíveis com o objeto desta licitação, 

discriminadas no item abaixo: 

 

 Serviços 

 

Item Especificação Unid. Quant. 

 

1 

prestação de serviços 

especializados  de 

regularização fundiária 

(serviços administrativos, 

jurídicos, urbanísticos, 

topografia e 

geoprocessamento) a fim de 

Lotes 1 

 

1000 

 

2 

Lotes 2 

 

940 

 Lotes 3 1040 



 
 

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
 

 

 

16 
 

3 promover a regularização 

fundiária - reurb de núcleo 

urbanos informais, na 

modalidade reurb-s 

 

 

4 

Lotes 4 

 

960 

5  Lotes 5 

 

106 

6  Lotes 6 

 

1000 

 

I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade 

adequada e natureza semelhante ao objeto; 

 

II. O quantitativo mencionado equivale a 20% do quantitativo total do item 

especificado na planilha orçamentária base da licitação; 

 

Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados 

necessários a comprovação das características dos projetos executados, além 

das datas de início e término dos serviços. Será permitido o somatório de 

atestados para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a habilitação 

técnico-operacional. 

1. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 

seguintes informações básicas: 

I- Dados do cartório; 

II- Identificação do núcleo objeto da regularização (tipo ou natureza do 

serviço); 

III- Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

A empresa deverá apresentar:  

c) Indicação do responsável técnico da empresa.  

d) A licitante deverá apresentar CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT 

emitido pelo CREA ou CAU, tendo como contratante pessoa jurídica de direito 

público que ateste a capacidade técnico-operacional da empresa e do profissional  
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responsável técnico, em haver realizado trabalhos de regularização fundiária ou com 

características semelhantes ao licitado. 

e) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, ou declaração de 

compromisso firmado entre a licitante e os profissionais em questão, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente aos serviços semelhantes do objeto da licitação, vedadas as 

exigências de quantidades mínimas dos seguintes profissionais: 

 

I - Profissional Setorial Jurídico, Advogado, regularmente inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil, com experiência profissional comprovada por de Atestados ou 

Declaração ou Certidão emitido(s) por pessoa jurídica de direito público, atestando ter 

participado da equipe jurídica de programa de regularização fundiária urbana – Reurb. 

II - Profissional Setorial de Agrimensura, profissional de nível superior, Engenheiro(a) 

Agrimensor(a), Engenheiro(a) Cartográfico (a), Arquiteto (a) e/ou Técnico(a) 

Industrial com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e 

Geoprocessamento, devidamente inscritos na entidade profissional competente, ou 

ainda, técnico de nível superior com especialização em georreferenciamento, com 

Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado e CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, expedido(s) pelo(s) 

Conselho(s) de Classe(s), que comprove(m) a elaboração de Projetos de Regularização 

Fundiária Urbana – Reurb. 

III- Coordenador Setorial de Estudo e Planejamento Social, Técnico Nível Superior, 

com formação em Assistência Social, regularmente inscrito no CRESS, com 

experiência profissional comprovadas por meio de Atestados ou Declaração ou 

Certidão emitido(s) por pessoa jurídica de direito público, atestando ter participado do 

diagnóstico social do programa de regularização fundiária. 

IV - Profissional Setorial de Projetos e Urbanismo profissional de nível superior, 

Arquiteto(a) e/ou Engenheiro(a)  Civil devidamente inscrito na entidade profissional 

competente, com Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado e CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT emitido 

pelo CREA ou CAU, que comprove(m) a elaboração de projetos de regularização 

fundiária urbana – Reurb, topografia, levantamento planialtimétrico, 
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aerolevantamento, elaboração de projetos de urbanismo, e elaboração de laudos 

geotécnicos. 

 A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa, nos 

termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, deverá 

ser feita da seguinte forma: 

 

I- No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas 

do Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, nos termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 

61.799/67, ou da Ficha de Registro do Empregado; 

 

II- No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do 

Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; 

 

III- No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) 

contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de compromisso, firmado(s) 

anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e o(s) profissional 

(is) em questão; 

 

IV- A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou 

responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução do 

objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação; 

 

Observação: É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável 

técnico por mais de uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as 

proponentes envolvidas. 

No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração; 

 

A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, devendo 

a declaração ser firmada pelo representante legal da licitante ou procurador designado 

pela empresa. No caso de consórcio a “declaração de conhecimento” deve estar 

assinada por, pelo menos, um dos consorciados.  
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f). Comprovação do licitante de possuir, na data prevista para a entrega da assinatura 

do contrato, em nome da empresa ou do responsável técnico pela execução trabalho, 

Certidão de Cadastro de Aeronave não Tripulada – uso não recreativo - PP, para 

atividades de aerolevantamento e aerofotogrametria emitida pela ANAC – Agência 

Nacional de Aviação Civil. 

g). Comprovação do licitante de possuir, na data prevista para a entrega da assinatura 

do contrato, de Cadastro no Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA. 

h). Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da assinatura do contrato, de 

Certificado de Homologação junto à Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL, de Transceptor de Radiação Restrita – II (Rádio Controle) para operação 

de aeronave remotamente pilotada (RPA - Drone), podendo ser, preferencialmente, 

dos modelos quadricóptero ou asa fixa. 

i). Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da assinatura do contrato, a 

existência de seguro obrigatório para aeoronave – PP (Seguro Reta) contra danos 

materiais e terceiros, conforme estabelecido no RBAC-E nº 94 da ANAC. 

j). Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da assinatura do contrato, 

inscrição junto ao Ministério da Defesa (MD), como entidade privada executante de 

aerolevantamento, Categoria "A". 

l). Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da assinatura do contrato, sistema 

informatizado de execução, gestão, monitoramento e acompanhamento da realização do 

trabalho de regularização fundiária a ser disponibilizado para o município por meio de versão 

offline ou web e para o acompanhamento do beneficiário da regularização, contendo no 

mínimo sistema integrado de gerenciamento de dados para regularização fundiária urbana, 

desenvolvido sob licença de código aberto, contemplando as fases de coleta de dados, recepção 

e armazenamento de dados coletados, manipulação e validação de cadastro social e 

apresentação dos resultados. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados de código aberto 

com extensão geoespacial. Servidor de aplicação de apoio às atividades de coleta, 

gerenciamento e exibição de dados e portal de apresentação do projeto, com possibilidade de 

acompanhamento de processos, pelo usuário/ cliente público e privado, podendo verificar a 

fase de execução do processo, edição, encaminhando documentos e solicitação de 

esclarecimentos, via portal e/ou aplicativo de celular. A comprovação poderá ser feita por link 

de acesso web e pela apresentação do print das principais telas que comprovam a existência 

das funcionalidades mínimas necessárias. 
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11. VISITA AO LOCAL DA OBRA.  

 

11.1. A visita técnica prévia aos locais dos serviços não é obrigatória. No entanto, as 

empresas que não a fizerem deverão apresentar uma DECLARAÇÃO 

assumindo toda responsabilidade e as consequências por não ter comparecido à 

visita, devidamente assinada pelo seu representante legal ou responsável técnico. 

11.2. Caso a Licitante queria fazer a visita técnica, esta deverá ser realizada por 

profissional devidamente habilitado, registrado no CREA e/ou CAU, onde à 

Secretaria de Projetos Especiais, por meio do telefone (81) 3487-9428, 

informará os endereços para a visitação. Após vistoria, o profissional 

responsável deverá se dirigir a Secretaria de Projetos Especiais para dirimir 

dúvidas e receber a Declaração de Vistoria aos locais dos serviços. Havendo 

necessidade, a SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, designará um 

profissional, devidamente habilitado, para acompanhar o profissional da 

empresa Licitante aos locais dos serviços previstos neste TR.  

 

12. DA ACEITABILIDADE, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO DA PROPOSTA. 

 

A SEPE – Secretaria de Projetos Especiais examinará as propostas habilitadas quanto à 

compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a contratação e à 

conformidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e com os requisitos 

estabelecidos neste Termo de Referência.  

12.1. Serão desclassificadas as propostas;  

11.1.1 Que não atendam às exigências deste Termo de referência;  

11.1.2. Com preços unitários e globais superiores ao do orçamento básico;  

12.2. Não se admitirá propostas que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que neste Projeto não 

tenha estabelecido limites mínimos exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

12.3. Caso seja apresentada proposta que não esteja em conformidade com o Item do 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA deste Termo de referência, o 

licitante será notificado pela comissão permanente de 
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licitação para ajustá-la ao estabelecido. O não atendimento da diligência no 

prazo fixado ou recusa em fazê-lo caracteriza desclassificação da proposta.  

12.4. Será considerada vencedora desta licitação a empresa que ofertar o menor preço 

global, desde que, atenda todas as especificações definidas e seus anexos.  

12.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço unitário e globais 

superiores aos estimados na planilha orçamentária.  

12.6.  Todas as licitantes deverão apresentar as propostas de preços em arquivo digital 

(PEN DRIVE), além do documento escrito e assinado, nos moldes descritos no 

Edital da Licitação.  

12.7. Todas as licitantes deverão apresentar as composições de preços unitários para 

todos os serviços discriminados na planilha orçamentária, contendo os insumos 

básicos, mão de obra, materiais, equipamentos, seguros, taxas e encargos de 

qualquer natureza, fazendo parte da proposta de preço.  

12.8. A planilha de preços deverá estar formatada para arredondamento com 02 (duas) 

casas decimais, função ARRED.  

12.9. A licitante não poderá alterar as formulas da planilha orçamentária elaborada 

pela administração municipal. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO. 

 

13.1. A Fiscalização da SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, será realizada por 

servidor, designado por portaria de nomeação e terá como atribuição a  

supervisão dos produtos elaborados pela Contratada, onde acompanhará a 

regularidade e assiduidade dos serviços executados, como também exercerá a 

gestão e o controle do contrato. Será responsável pela emissão das Ordens de 

Serviços, bem como deverá observar o disposto no art. 67 da Lei Federal nº. 

8.666/93.  

 

13.2. A Contratada deverá designar um Coordenador que deverá ser permanentemente 

informado de seus procedimentos e atividades durante toda a vigência do 

contrato, ficando este obrigado a fornecer todos os elementos de seu 

conhecimento e competência, necessários ao processo de acompanhamento e 

monitoramento por parte da Secretaria de Projetos Especiais. 
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14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 

14.1. O pagamento ocorrerá por prazo não inferior a 30 (trinta) dias (de execução), 

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais; 

 

14.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços 

efetivamente executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do 

fiscal do Contrato e está de acordo com o Termo de referência, demais anexos e 

com o contrato; 

 

14.3. A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais 

impostos, tributos e encargos devidos;  

 

14.4. A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser retificada, substituída ou 

complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a 

regularização, sem quaisquer ônus para o Contratante.  

 

14.5. Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o 

Cronograma Físico-Financeiro com Margem de liquidação e pagamento 

superior em até 10% previsto por etapa.  

 

15. DO REAJUSTE. 

15.1. REAJUSTE DE PREÇO: 

I. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo 

de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia 

sobre a CONTRATADA, os preços contratuais poderão ser reajustados, 

obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo 

com a coluna compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita: 

 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta 

que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a 

ser reajustado. 
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II. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da 

proposta, o reajuste será calculado de acordo com o último índice 

conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o índice 

correto; 

 

III. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal 

complementar. 

 

16. ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.  

 

a) O armazenamento dos materiais necessários aos serviços é de 

responsabilidade da CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, será 

de sua responsabilidade exclusiva.   

b) Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais 

adquiridos serão armazenados pela CONTRATADA, imediatamente após a 

emissão da O.S, cabendo a mesma prestar os seguintes serviços: descarga, 

recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e 

vertical até o local de montagem, estando estes custos incluídos no respectivo 

preço unitário.   

 

17. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 

17.1. A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

17.2. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal 

pertinentes, independente de citação: 

17.2.1. Normas e procedimentos do Manual de Obras Públicas da Secretaria de 

Estado da Administração e do Patrimônio - SEAP;  

17.2.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia); 

17.2.3. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

17.2.4. Normas das concessionárias e órgãos locais de serviços, CELPE, Corpo de 

Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outras; 

17.2.5. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 
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17.2.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CAU / CREA / CONFEA; 

17.2.7. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

17.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

17.2.9. Durante a execução do contrato será mantido o princípio adotado na 

elaboração dos preços unitários que foi a tabela DNIT ABRIL 2021 e 

ACORDÃO 2622/2013 TCU. 

17.2.10. Executar projetos, objeto deste termo, respeitando as dimensões, 

descrições, especificações e plantas, do projeto executivo. 

17.3. Todos os produtos, objetos deste Termo, devem respeitar parâmetros previstos 

na Lei Federal de Regularização Fundiária nº. 13.465/2017 e Decretos Federais 

nº. 9.310/2018 e 9.597/2018; 

 

18. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS. 

 

18.1.  O prazo de vigência do contrato por Lote de Serviços será de 12 (doze) meses 

corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, contemplando o 

prazo de execução, recebimento parcial e definitivo dos produtos.  

 

18.2. O prazo de execução de cada Lote de Serviços, objeto deste TR, será de 12 

(doze) meses corridos, contados a partir da data de emissão e assinatura da 

Ordem de Serviços pela SEPE - Secretaria de Projetos Especiais.  

 

19. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.   

19.1. Parciais, a Contratada deverá entregar mensalmente produtos não concluídos 

para análise e atesto da Fiscalização da SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado; 

19.2. Definitivos, a Contratada deverá entregar os produtos concluídos para análise a 

atesto da Fiscalização da SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistorias que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observados o disposto no art.69 desta dei 8.666/93. 
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20. ANÁLISE E ATESTO DOS PRODUTOS.  

 

A liberação mensal de faturas, devido a elaboração de produtos parciais ou 

definitivos, será realizada após análise e emissão de Atesto pela Fiscalização da 

SEPE – Secretaria de Projetos Especiais. 

A Fiscalização da SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, após análise dos 

produtos entregues, poderá rejeitá-los caso não atendam as especificações desse TR, 

resultando na não emissão do atesto no prazo programado até que sejam saneados 

todos os problemas detectados.    

Após a aprovação e emissão do Atesto dos produtos pela Contratante, será emitida 

a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser ratificada pela Fiscalização da SEPE – 

Secretaria de Projetos Especiais, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes 

informações:  

 

a) Modalidade e o número da Licitação; 

b) Número do Contrato; 

c) Objeto do Contrato; 

d) Número do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica do CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica do CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, do Responsável Técnico pelos produtos objetos do item 5 deste 

TR; 

e) Número do Atesto da Fiscalização da SEPE – Secretaria de Projetos 

Especiais.   

f) Relatório fotográfico, contendo no mínimo: quatro fotos dos serviços 

executados no período.   

20.1. Ocorrendo erro ou omissão, a quantidade a mais ou a menos será computada no 

atesto da Fiscalização da SEPE – Secretaria de Projetos Especiais, do mês 

subsequente àquele em que a Secretaria de Projetos Especiais manifestar o seu 

reconhecimento;  

 

20.2. A Contratada ficará responsável pela emissão de relatórios mensais, destacando 

os produtos já realizados, bem como os a realizar, explicitando a etapa ou 

produto que está elaborando no momento do respectivo atesto. 
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21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

21.1. Constituem obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Termo de 

referência e na legislação pertinente, as seguintes: 

21.1.1. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do 

serviço, proteção à saúde e segurança dos empregados; 

21.1.2. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que 

os produtos estabelecidos sejam permanentemente elaborados e mantidos com 

esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;  

21.1.3. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, 

assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, 

imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua 

condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura 

Municipal do Paulista/PE;  

21.1.4. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações 

judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser 

alegadas por terceiros, contra a parte contratante;  

21.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que, porventura, sejam 

causados por seus empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e 

pessoal da unidade, procedendo imediatamente o respectivo reembolso, em 

cada caso;  

21.1.6. Limitar-se exclusivamente aos serviços constantes deste TR;  

21.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos elaborados, assegurando a 

Contratante o direito de fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo 

com as cláusulas contratuais;  

21.1.8. Organizar o conjunto de equipes de campo disponibilizadas à elaboração dos 

produtos, devidamente qualificadas, uniformizadas e com identidade visual 

própria, associada à identidade do Município, que será fornecida pela 

Contratante quando da assinatura do contrato, de modo a evidenciar que os 

trabalhos, objeto deste instrumento, estejam sendo realizados pela Contratada 

a serviço do Município;  

21.1.9. Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos 

neste instrumento e seus anexos e na Ordem de Serviço;  

21.1.10. Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo 

a elaborar os produtos dentro dos prazos pactuados;  

21.1.11. Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma 

Regulamentadora nº 18 que trata das Condições e Meio 
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Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da 

Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e 

atualizações publicadas através da Portaria DSST nº 02de 20 de maio de 1992, 

das Portarias SSST nº 04de 04 de julho de 1995, nº 07de 03 de março de 1997, 

nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20de 17 de abril de 1998 e nº 63de 28 de 

dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 

20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114de 17 de janeiro 

de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15de 03 de julho de 2007, nº 40de 

07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as 

demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho;  

21.1.12. Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios 

a que este documento se refere;  

21.1.13. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, 

incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de 

tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e 

outras legalmente exigíveis junto à Contratante; 

21.1.14. Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação da 

Contratante e embasada em justa causa, qualquer funcionário da Contratada a 

serviço do objeto da licitação, por outro com as mesmas qualificações técnicas 

do funcionário substituído;  

21.1.15. O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-

profissional, na fase de habilitação, deverá permanecer durante toda a 

elaboração dos produtos, podendo ser substituído, apenas, com autorização 

prévia da CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma 

qualificação ou superior.  

21.1.16. Responsabilizar-se por tirar dúvidas e responder aos questionamentos dos 

licitantes e órgãos de controle, mesmo após o encerramento da vigência do 

seu contrato, desde que os questionamentos/dúvidas estejam relacionados aos 

produtos elaborados e entregues pela Contratada.    
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22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

22.1. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o bom 

desempenho e qualidade dos serviços contratados; 

 

22.2. Fiscalizar a elaboração dos Produtos, de acordo com o cronograma físico-

financeiro pré-estabelecido; 

 

22.3. Fornecer todas as informações solicitadas pela Contratada, para que não ocorram 

atrasos no andamento dos serviços; 

 

22.4. Efetuar os pagamentos após atesto da Fiscalização da SEPE – Secretaria de 

Projetos Especiais, de acordo com o cronograma previsto; 

 

22.5. Devolver produtos caso esses não atendam as especificações, exigindo que a 

Contratada saneie os erros apresentados; 

 

22.6. Suspender os serviços, caso a Contratada não esteja cumprindo fielmente com o 

objeto, de acordo com o contratado.   

 

23. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

23.1. De conformidade com o Art. 86, Lei 8666/93 e alterações, em caso de atraso 

injustificado, inexecução parcial ou inexecução total do compromisso assumido 

com a Prefeitura Municipal do Paulista, a adjudicatária ficará sujeita, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos 

devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 

garantida prévia e ampla defesa, às seguintes sanções, cumulativamente ou não: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a 

entrega realizada com atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-

se-á a multa prevista na alínea “c”; 
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c) Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, ainda não executado, pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

Parágrafo Primeiro – Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, 

supra, quando ocorrer prorrogação do prazo, em razão de impedimentos 

comprovados para a execução da obrigação assumida, ou de concessão de prazos 

adicionais, prévia e expressamente ajustados para a realização de trabalhos de 

acréscimos, nos casos legalmente permitidos. 

Parágrafo Segundo – As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia 

contratual desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos 

pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial 

nos termos da lei. 

Parágrafo Terceiro – As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como 

independentes e cumulativas. 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos no 

Art. 78 da Lei 8666/93 e alterações, desde que cabíveis à presente contratação, será 

aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da 

penalidade a que alude a letra “c” do caput desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto – Na aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será 

assegurado o direito a ampla defesa, devendo qualquer contestação sobre a aplicação 

de sanções ser feita por escrito. 

Parágrafo Sexto - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do 

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 

reparar ou ressarcir eventuais danos causados ao contratante. 
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24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

a) Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às 

ocorrências de materiais, equipamentos e caminho de serviço correrão às 

expensas e riscos da CONTRATADA; 

b) A empresa vencedora da licitação deverá apresentar garantia de execução do 

contrato, em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor global contratado, mediante uma das modalidades 

previstas no Art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, que deverá estar vigente durante 

todo o período do contrato; 

c) A inadimplência, por parte da Contratada, com a não apresentação da garantia 

dentro do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de cláusula 

contratual ensejando a aplicação das penalidades cabíveis, nos moldes 

previstos na cláusula 24deste instrumento; 

d) Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 

e) Será admitida a participação de empresas sob regime de consórcio, devendo, 

ainda, as mesmas apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição de 

Consórcio, no qual deverá constar a indicação do percentual de cada empresa 

na constituição do consórcio e obedecida as seguintes cláusulas: 

I. Indicação da empresa líder; 

II. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a 

Contratante, pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante a fase da 

licitação quanto na execução do contrato; 

III. Prazo de duração do consórcio que deve coincidir com o prazo da 

vigência do contrato administrativo firmado. 

IV. Compromisso de que não será alterada a constituição ou 

composição do consórcio sem prévia anuência da Contratante, visando 

manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio 

original; 

V. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em 

pessoa jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio não adotará 

denominação própria; 
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VI. Obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do 

contrato decorrente da licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, 

devidamente  

VII. Aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for 

competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, nos 

termos do que dispõem os artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76. 

VIII. Para efeito de Habilitação, será considerada a soma dos atestados 

de todas as empresas formadoras do consórcio em atendimento ao Art. 33, 

III da Lei 8.666/1993. 

IX. Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto, 

deverá entrar em contato com a CPL – Comissão Permanente de Licitações 

Telefone: (81) 99942-1338. 
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25. ANEXOS. 

 

25.1. Serão entregues como anexo deste Termo de Referência, os seguintes 

documentos necessários à elaboração dos produtos licitados: (Impressos e em 

Mídia digital) 

Anexo I: Planilha orçamentaria; 

Anexo II: Planta de localização das comunidades que serão regularizadas e que 

compõem os Lotes de Serviços; 

Anexo III: Imagem aérea das comunidades a serem regularizadas por Lotes de 

Serviços; 

Anexo IV: Planilha padrão a ser preenchida com dados dos novos loteamentos, dos 

futuros beneficiários e dos respectivos imóveis; 

Anexo V: Modelo padrão para selagem dos imóveis. 

 

 

Paulista 14 de Dezembro de 2021. 
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