




































































    

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 e (91) 3214-8510/8484 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 
Pág. 1/32 

 

ANEXO - I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - COHAB/PA 
(Ações de Regularização Fundiária) 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Futura e eventual contratação de empresa especializada para elaboração e execução de 
Projeto Técnico de Regularização Fundiária Urbana, nos 144 municípios paraenses, 
objetivando o desenvolvimento de Serviços Topográficos de levantamento planialtimétrico, 
planialtimétrico cadastral e cadastro físico individualizado, elaboração e  execução de cadastro 
socioeconômico individualizados, coleta de documentos, e todas as medidas administrativas 
para regularização fundiária em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto 
Federal nº 9.310/2018, descritas no presente documento, em áreas destinadas a Regularização 
Fundiária Urbana de Interesse Social, em consonância com os Projetos de Urbanização e 
Parcelamento do Solo, Infraestrutura, Recuperação de Área Degradada. 
 

2. DA FINALIDADE 

 
2.1. Este Termo de Referência tem por finalidde estabelecer um conjunto de especificações e normas 
técnicas que definam a metodologia para desenvolvimento e execução, por empresa especializada 
para elaboração de “Projeto Técnico de Regularização Fundiária Urbana – Reurb, 
compreendendo diagnóstico fundiário, execução de serviços topográficos de levantamento 
planialtimétrico, planialtimétrico cadastral e cadastro físico individualizado dos lotes, bem 
como execução de mobilização social, reuniões de orientação, reunião para pactuação do 
projeto de regularização fundiária, cadastro social, coleta de documentos e montagem dos 
processos individualizados, elaboração do projeto de regularização fundiária e demais 
procedimentos necessários”.  
 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
3.1. Sabe-se que a política urbana possui como uma de suas diretrizes fundamentais o direito do 
cidadão a terra e em especial a moradia, buscando-se o ordenamento e o desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
 
3.2. Assim, a regularização fundiária urbana se faz necessária em nossa sociedade, pois é capaz de 
gerar segurança e dignidade aos moradores de áreas ocupadas em desconformidade com a 
legislação. A ilegalidade das ocupações e a falta de regularização fundiária impedem que prestadores 
de serviços efetivem instalações fundamentais a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos, 
como saneamento básico, e os moradores consequentemente recorrem a formas precárias, gerando 
riscos à saúde e poluição generalizada ao meio ambiente. 
 
3.3. Nesse contexto, tendo em vista ser um dos objetivos desta Companhia de Habitação do Estado 
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do Pará – Cohab/PA a promoção da regularização fundiária de núcleos urbanos informais, 
loteamentos e parcelamentos irregulares, torna-se de grande importância a intervenção em áreas 
irregulares, promovendo-se a regularização fundiária, contendo-se o agravamento da situação atual, 
reduzindo-se as irregularidades já existentes, mitigando-se prejuízos futuros e concedendo a 
população acesso a melhores condições de vida. 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1. A natureza do objeto a ser contratado por meio deste Termo de referência está de acordo com os 
termos do parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, art 3º do Decreto Federal nº 
10.024/2019.  
 
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, de natureza 
continuada sem dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e 
Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 
4.3.  O enquadramento do objeto deste Termo de Refência como serviços de natureza continuada 
encontra amparo no Acórdão nº 132/2008 – 2ª Câmara – TCU, que assim dispõe: 
 

“Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado 
serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio 
público de forma rotineira e permanente ou para manter o 
funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de 
modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um 
serviço público ou o cumprimento da missão institucional.” 

 
4.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
 

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
5.1. Considerando ser facultado a gestão decidir se o orçamento será siligoso ou não na modalidade 
pregão, optou-se pelo orçamento não sigiloso na medida em que a prévia estimativa de preços 
balizará as propostas nos valores efetivamente praticados no mercado. 
 
5.2. Além disso, evita-se a possibilidade de que todas as empresas apresentem propostas com valores 
superiores ao valor estimado da contratação fixado pela empresa e se recusem a ajustar a proposta na 
fase de negociação, gerando licitações fracassadas. 
 
5.3. A opção pela divulgação do orçamento aqui adotada, encontra amparo, também, na 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, conforme Acórdão nº 1.502/2018 – Plenário – 
TCU. 
 

“Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o 
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orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade 
das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, 
em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não 
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 
revelação do orçamento”.  

 
5.4. A estimativa de custos para a contratação do objeto deste Termo de Referência foi obtida após 
ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados. 
 
5.5. Como resultado, para a contratação do objeto deste instrumento, após fase de cotação de preços, 
com base no mapa comparativo acostado aos autos, chegou-se ao preço global estimado de R$ R$ 
80.305.744,73 (Oitenta milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e 
setenta e três centavos), como abaixo detalhado. 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT MÉDIO 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico 

M2 11.981.764,36 0,71 8.507.052,70 

2 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral e Cadastro 
Físico 

UND 51.930 551,00 28.613.430,00 

3 Diagnóstico Fundiário UND 9 186.666,67 1.680.000,03 
4 Mobilização Social UND 189.783 52,33 9.931.344,39 
5 Reunião de Orientação UND 59 13.966,67 824.033,53 

6 
Reunião de Pactuação e para Entrega 
de Registros 

UND 39 21.966,67 856.700,13 

7 
Cadastro Social das Famílias, Coleta de 
Documentos e Cadastro Físico 
Individualizado dos Lotes 

UND 51.588 468,00 24.143.184,00 

8 
Elaboração de Projeto de Regularização 
Fundiária 

UND 15 383.333,33 5.749.999,95 

TOTAL GERAL ESTIMADO 80.305.744,73 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
 
6.2. Atendam às exigências constantes neste Termo de Referência, no Edital e nos seus anexos, em 
especial quanto à documentação requerida para sua habilitação. 
 
6.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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7. DOS IMPEDIMENTOS 

 
7.1. Estarão impedidas de participar desta seleção, conforme art. 38 da lei 13.303/2016, as 
empresas: 
 
a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor 
ou empregado da contratante; 
 
b) suspensa por empresa pública ou sociedade de economia mista; 
 
c) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que 
está vinculada a contratante, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
 
d) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
 
e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
 
f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 
g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 
h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada  inidônea. 
 
7.2. Fica vedada ainda: 
 
a) a contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 
 
b) contratação de quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
 

 dirigente da contratante; 
 

 empregado da contratante cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação; 

 

 autoridade do ente público a que a contratante esteja vinculada. 
 
c) empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com a contratante. 
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8. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, DA FORMA DE CONTRATAÇÃO, DO CRITÉRIO 
JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA. 

 
8.1. As contratações de serviços, inclusive de engenharia, de aquisição de bens e de execução de 
obras com características padronizadas deverão, preferencialmente, ser realizadas pelo Sistema de 
Registro de Preços - SRP, nos termos dispostos no Regimento Interno de Licitações e Contratos – 
RILC/COHAB/PA. 
 
8.2. O SRP deverá ser adotado, preferencialmente, quando:  
 
a) Pelas características do bem, obra ou serviço e da demanda da COHAB/PA houver necessidade de 
contratações frequentes;  
 
b) For conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de 
obras ou serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
 
8.3. Nesse sentido, a licitação para registro de preços de bens ou serviços de natureza comum 
poderá ser instaurada na modalidade pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica. 
 
8.4. Dessa forma, será realizado processo licitatório na modalidade pregão em sua forma eletrônica, 
em conformidade com a Lei Federal nº 10.502/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO, em 
conformidade com o disposto no art. 63, inciso III e art. 66, da Lei Federal 13.303/2016, e no art. 3º e 
inciso I, do Decreto federal nº 7.892/2013, haja vista as características dos serviços terem 
necessidade de contratações frequentes, pelo período de 12 meses. 
 
8.5. Para a contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência, será adotado o critério de 
julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO. 
 
8.6. Adotou-se o agrupamento em LOTE ÚNICO, a fim de assegurar a gerência da contratação, e 
principalmente, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades 
da Administração Pública. 
 
8.7. Importante frisar, que o agrupamento de vários itens num mesmo lote não compromete a 
competitividade do certame, desde que várias empresas, que atuam no mercado, apresentem 
condições e aptidão para cotar todos os itens, principalmente levando-se em consideração a 
modalidade adotada, em que os recursos de tecnoologia de informação têm como principal 
vantagem, aproximar pessoas, encurtar distâncias, resultando em considerável ampliação da 
competitividade e de propostas oferecidas, como consequência, aumenta a probabilidade da 
Administração Pública de obter uma proposta mais favorável e vantajosa, conforme previsão da 
Súmula nº 247 - TCU. 
 
8.8. Justifica-se, ainda, a adoção do critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL/LOTE pelo 
fato de que individualizar a contratação de itens sobrecarrega a administração pública e encarece o 
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produto final, enquanto que, se o objeto é o lote, os licitantes possuem melhor margem de 
negociação por estarem ofertando serviços em quantidades maiores. 
 
8.9. Nesse sentido, no caso concreto, a possibilidade de haver perda da economia de escala para o 
conjunto dos serviços a serem contratados se enquadra na exceção prevista na Súmula nº 247 – 
TCU. 
 
8.10. Além disso, considerando que esta COHAB-PA possui um corpo técnico reduzido, o 
gerenciamento de um só contrato com todos os itens se torna muito mais vantajoso para a 
Administração do ponto de vista de suas necessidades administrativas e operacionais. 
 

8.11. NÃO OBSTANTE O CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO SER O DE MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE/GRUPO, NÃO SERÃO ADMITIDOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS COM 
VALORES SUPERIORES AOS ESTIMADOS PELA COHAB-PA. 

 
8.12. O modo de disputa adota do para a licitação objeto deste Termo de Referência será ABERTO E 
FECHADO, conforme disposto no artigo 33,e parágrafos do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

9. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
9.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, não 
podendo ser prorrogada.  
 

10. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
10.1.  As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que não participaram 
do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços deverão consultar a 
COHAB/PA para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
10.2. Em observância às orientações contidas no Acórdão nº  2.822/2021 – TCU / Plenário justica-se 
que a possibilidade de utilização da ata de registro de preços  por empresas públicas, sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias que não participaram do certame se dá em consonância com os 
interesses da COHAB/PA, que mantém Convênios e/ou Termos de Cooperação com outras entidades 
do Estaduais e/ou Municipais para a execução de ações de regularização fundiária urbana. 
 
10.3. Nesse sentido, a utilização da ata de registro de preços permitirá que essas entidades possam 
contratar serviços para atingimento dos objetivos pactuados em Convênios e/ou Termos de 
Cooperação, quando necessário. 
 
10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas no instrumento convocatório e no Regimento Interno de Licitações e Contratos – RILC, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a COHAB/PA.  
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10.3. As contratações por adesão não poderão exceder, por empresa pública, sociedade de economia 
mista ou suas subsidiárias, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços da COHAB/PA.  
 
10.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para a COHAB/PA, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
10.5. Após a autorização da COHAB/PA, a empresa pública, a sociedade de economia mista ou a sua 
subsidiária que não participou do registro de preços, deverá efetivar a contratação solicitada, em até 
90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.  
 
10.6. Compete à empresa pública, a sociedade de economia mista ou a sua subsidiária que não 
participou do registro de preços, praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências a COHAB/PA. 
 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
11.1. Os contratos originados da Ata de Registro de Preços poderão ter vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do mesmo; 
 
11.2. Os contratos que vierem a ser celebrados poderão, eventualmente, ter suas vigências 
prorrogadas, mediante Termo Aditivo, por igual ou período inferior ao do contrato administrativo 
original, limitadas a 5 (cinco) anos, desde que configurada a vantajosidade, conforme o art. 71 da Lei 
Federal nº 13.303/2016. 
 
11.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser formalizadas no 
curso de vigência da ata. 
 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 
12.1. Para os contratos que vierem a ser assinados em decorrência da Ata de Registro de Preços, 
será exigida a prestação de garantia na ordem de 5% (cinco) por cento do valor global do ajuste, 
cujo prazo de vigência não poderá ser inferior a 02 (dois) meses após o término do prazo de 
vigência do Contrato. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PROPOSTA DE PREÇOS 

 
13.1. A proponente, na ocasião da apresentação da proposta, deverá: 
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a) Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada citando especificações 
e outras características que permitam identificá-los, anexando, inclusive, quando possível, prospectos 
em Português, sem refrência às expressões “similar”, de acordo com os requisitos indicados no anexo 
deste Termo de Referência; 
 
b) Indicar o valor unitário e total do LOTE e o valor total da proposta que a proponente se dispõe a 
fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas 
tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as 
isenções rpevistas na legislação, com cotações em moeda corrente nacional; 
 
c) Indicar na proposta que os preços unitários dos serviços ofertados na licitação serão fixos e 
irreajustáveis; 
 
d) Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias 
contados da data da sua apresentação; 
 
e) Apresentar na proposta a garantia/validade dos serviços, não podendo ser inferior que 90 (noventa) 
dias; 
 
f) A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange o serviço 
realizado com quantidade inferior ao estipulado neste Termo de Referência, defeitos e/ou falhas, e terá 
início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para a Cohab ou o Governo do 
Estado do Pará; 
 
g) Qualquer opção oferecida pela licitante, que não atenda as especificações contidas no anexo deste 
Termo de Referência, não será levada em consideração durante o julgamento. 
 
h) Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento mínimo na 
proposta. 

 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

 
14.1. Será exigida, relativamente à qualificação técnica, que a Contratada apresente: 
 
a) 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; 
 
b) Atestado(s) e/ou certidão(ões) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –CAT, emitidas pela entidade 
profissional competente (registro no Sistema CREA/CONFEA) em nome da licitante, que 
demonstrem a execução de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 
Referência; 
 
c)  Os atestados de capacidade técnica-profissional e operacional deverão comprovar experiência 
em quantitativos de até 50% (cinquenta por cento) dos itens mais relevantes, que são: 
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SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

ITEM 

INDICADOR FÍSICO 

UNIDADE QUANT LICITADA 
QUANTIDADE 

PARA CAT 

8 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico cadastral e 
cadastro físico 
individualizado dos lotes 

M2 
                

11.981.764,36  
              5.990.882,18  

5 
Elaboração do projeto de 
regularização fundiária 

Unidade                        15,00                      8,00  

 

15. DA EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSSIONAL 

 
15.1. Objetivando a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência de forma satisfatória 
e dentro do prazo de execução a ser estabelecido em contrato, a licitante deverá possuir equipe 
multidisciplinar composta por, NO MÍNIMO, os seguintes profissionais e quantidades. 
 

a) 

Área de Formação Superior 
e/ou Técnica 

Arquitetura e Urbanismo ou quaisquer Engenharia 

Quantidade 01 

Regularidade Profissional 
Registro junto Conselho de Classe competente (CAU, CREA 
ou CFT), em validade 

Função 
Exercer exclusivamente a função de Coordenador Geral do 
projeto, que será responsável pelo gerenciamento dos 
serviços contratados 

Experiência 

Experiência em projeto de REURB, serviços topográficos de 
levantamento planialtimétrico, planialtimétrico cadastral, 
cadastro físico e projeto de regularização fundiária, 
semelhantes ao objeto do certame. 

 

b) 

Área de Formação Superior 
e/ou Técnica 

Arquitetura e Urbanismo 

Quantidade 01 

Regularidade Profissional 
Registro junto Conselho de Classe competente (CAU), em 
validade 

Função 
Responsável pela elaboração do Projeto de Regulrização 
Fundiária 

Experiência 
Experiência em projeto de REURB, semelhante ao objeto do 
certame. 

 

c) 

Área de Formação Superior 
e/ou Técnica 

Engenharia de Agrimensura ou quaisquer profissional de 
nível superior ou técnico 

Quantidade 02 

Regularidade Profissional Registro junto Conselho de Classe competente (CAU, CREA 
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ou CFT), em validade 

Função - 

Experiência 

Experiência em levantamentos, 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, que serão responsáveis pelo 
gerenciamento dos serviços de topografia georreferenciada 
contratados 

 

d) 

Área de Formação Superior 
e/ou Técnica 

Engenharia Ambiental ou Engenharia Geológica 

Quantidade 01 

Regularidade Profissional 
Registro junto Conselho de Classe competente (CREA), em 
validade. 

Função - 

Experiência 

Experiência em elaboração de estudos ambientais de áreas 
ambientalmente protegidas ou áreas de risco, para projetos 
de Regularização Fundiária Urbana, em conformidade com a 
Lei Federal nº 13.465/2017 

 
 

e) 

Área de Formação Superior 
e/ou Técnica 

Serviço Social 

Quantidade 05 

Regularidade Profissional 
Registro junto Conselho de Classe competente (CRESS), em 
validade 

Função - 

Experiência 

Experiência em projetos de Regularização Fundiária Urbana, 
nos moldes da Lei Federal nº13.465/ 2017 e Decreto Federal 
nº 9.310/2018, com a aplicação de cadastros 
socioeconômicos e elaboração de parecer técnico social. 

 

f) 

Área de Formação Superior 
e/ou Técnica 

Direito 

Quantidade 02 

Regularidade Profissional 
Registro junto Conselho de Classe competente (OAB), em 
validade 

Função -  

Experiência 
Experiência e aptidão para prestação de serviços do objeto 
desta licitação 

 
15.2. A empresa se responsabilizará por todos os atos dos seus subordinados durante a execução 
dos serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação escrita, qualquer 
de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada imcompatível com as atividades ou 
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inconveniente pela Contratante, correndo por conta única e exclusiva da Contratada, quaisquer ônus 
legais, trabalhistas e previdenciários, bem como, qualquer outra despesa que de tal fato possa 
decorrer; 
 
15.3. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria 
profissional idêntica; 
 

16. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
16.1. Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, o licitante deverá apresentar 
os seguintes documentos: 
 
a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata e/ou recuperação judicial ou extrajudicial 
expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 90 (noventa) dias da 
data da abertura da licitação, se outro prazo não constar do documento; 
 
b) Comprovação de possuir capital mínimo integralizado equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
estimado da contratação, cuja comprovação poderá ser feita através de Certidão Simplificada da 
Junta Comercial; e poderá ser atualizado até a data de apresentação das propostas, por índice 
estabelecido na legislação vigente. 

 

17. DO LOCAL, PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
17.1. A execução dos serviços poderá ocorrer em qualquer um dos 144 municípios do Estado do 
Pará, que serão definidos pela Cohab/PA conforme a necessidade da Companhia, com indicação das 
áreas, discriminação dos serviços a serem executados e o prazo para execução, podendo ser 
disponibilizados croquis, plantas e informações complementares para auxiliar no levantamento da 
área, com registro de dados e informações relevantes a serem observados. 
 
17.2. Os serviços deverão ser realizados/prestados de acordo com o cronograma disponibilizado pela 
Contratante, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018, 
legislações vigentes e com as necessidades especificadas na Ordem de Serviço, nos endereços e 
horários designados na OS’s, para efetivar a realização do serviço. 
 
17.3. O prazo para entrega dos produtos será estabelecido no Plano de Trabalho a ser executado 
após a assinatura do contrato, e especificamente na Ordem de Serviço emitida, em remessa única ou 
parcelada, na sede da Contratante. 
 
17.4. Os produtos serão recebidos, provisoriamente, pelo(a) responsável na Cohab pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 
17.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 



    

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 e (91) 3214-8510/8484 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 
Pág. 12/32 

 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 
17.6. Os produtos serão recebidos definitivamente em prazos estabelecidos conforme o plano de 
trabalho a ser executado após a assinatura do contrato, e somente após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
17.7. O recebimento provisório ou definitivo do produto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
17.8. Os serviços correspondentes a projetos em núcleos urbanos cujas ações fazem parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC também serão analisadas pela Caixa Econômica 
Federal – CAIXA que também poderá solicitar ajustes no produto via COHAB/PA 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
18.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, Edital, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
a) Executar os serviços expressamente relacionados neste instrumento, assim como, todos aqueles 
necessários à plena execução do objeto deste Termo de Referência; 
 
b) Os serviços deverão ser executados com técnica, respeitando as normas, regulamentos e leis 
aplicáveis aos levantamentos topográficos, em especial a NBR-13.333/1994, NBR-14653-1, NBR-
14653-2 e normas correlatas; 
 
c) Mobilizar os equipamentos e recursos necessários à execução dos serviços, incluindo 
fornecimento de água, frete, deslocamentos e guarda de equipamentos e materiais (dentro ou fora da 
área), vigilância do local, veículos, inclusive arcando com todos os custos como combustível, 
manutenção, seguro, etc., necessários e suficientes para conclusão dos serviços no prazo e com a 
qualidade estipulados pela Contratante; 
 
d) Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação de seus empregados que deverão estar 
uniformizados, com crachá de identificação e possuir acessórios e equipamentos de segurança de 
acordo com as Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina no Trabalho vigentes; 
 
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto na Ordem de Serviço, com a 
devida comprovação; 
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
g) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
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h) Responsabilizar-se por todos os atos dos seus subordinados durante a execução dos serviços, 
devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação escrita, qualquer de seus 
empregados cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Contratante, correndo por 
conta única e exclusiva da Contratada, quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem 
como, qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer; 
 
i) Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria 
profissional idêntica; 
 
j) A Contratada deverá ter disponibilidade de profissionais e equipamentos para atender vários 
serviços concomitantemente, sem interferir na qualidade de execução dos que já se encontram em 
andamento e nos prazos estabelecidos; 
 
k) A contratada deverá dispor de um local na área do empreendimento para gerenciamento e controle 
das atividades e ações estabelecidas no termo de referência; 
 
l) Disponibilizar a todo seu pessoal de campo e de escritório álcool em gel a 70%, máscaras de 
proteção facial, bem como instruir aos mesmos a manter o distanciamento social, quando das visitas 
aos imóveis a fim de se evitar a eventual proliferação do Covid-19. 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
19.1. São obrigações da COHAB/PA: 
 
a) Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos sendo que, os 
prazos de execução, recebimento, análise e homologação dos produtos serão estabelecidos, 
conforme as áreas de atuação e seus respectivos volumes de serviço; 
 
b) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
 
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos serviços prestados, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
f) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada sobre o 
objeto da contratação; 
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g) A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

20. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 

 
20.1. As ações de Regularização Fundiária Urbana de núcleos urbanos informais visam regularizar 
ocupações consolidadas em áreas urbanas, cumprindo a função social da cidade e da propriedade, 
garantindo a acessibilidade à terra legal e urbanizada para famílias de baixa renda, como uma das 
soluções para o efetivo ordenamento territorial das cidades, requerem procedimentos complexos que 
envolvem várias atividades, e estão agrupado em cinco (05) etapas, originando a depender da 
situação do núcleo urbano, 08 produtos, conforme segue: 
 
1. Diagnóstico Fundiário; 
2. Mobilização Social; 
3. Reunião de Orientação aos Moradores; 
4. Reunião para Pactuação do Projeto de Regularização Fundiária; 
5. Levantamento topográfico planialtimétrico Georrefereciado; 
6. Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georrefereciado e Cadastro Físico 
Individualizado dos lotes; 
7. Cadastro Social das famílias, Coleta de Documentos e Montagem de dossiês; 
8. Elaboração do projeto de regularização fundiária. 
 

AÇÃO PRODUTO 

1. Diagnóstico Fundiário: Consiste na 
análise, estudo e pesquisa sobre a 
documentação da área objetivando elaboração 
da cadeia dominial, com identificação dos reais 
proprietários de modo que o registro em 
cartório possa ser efetivado com indicação 
pelo advogado responsável do instrumento 
jurídico que poderá ser utilizado. 

Relatório contendo a pesquisa nos cartórios de 
registro de imóveis competentes bem como 
nos órgãos fundiários existentes com o 
equacionamento da situação fundiária da área, 
com elaboração da cadeia dominial e 
indicação do instrumento que poderá ser 
utilizado. 

2. Mobilização Social: Compreende 
atividades de sensibilização, mobilização, 
informação, capacitação e envolvimento da 
população moradora. O objetivo é a 
preparação da comunidade para participar do 
processo de regularização, levando 
informações detalhadas sobre as diversas 
atividades que serão desenvolvidas e 
esclarecendo-os sobre a importância e 
benefícios da regularização fundiária para sua 
comunidade.  
A mobilização também consiste na 
convocação dos moradores para a entrega da 

Relatório da ação de mobilização informando 
os dias da ação em campo, o quantitativo de 
famílias mobilizadas, registro fotográfico da 
ação, informação das tentativas em dias e 
horários diferenciados daqueles imóveis onde 
não foi possível a mobilização, bem como o 
comprovante assinado pelos moradores 
convocados. 
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documentação necessária à instrução dos 
processos administrativos individualizados que 
se dará por meio de comunicação formal 
dirigida a cada morador, em modelo sugerido 
pela Contratante, informando data, horário e 
local para comparecimento nos plantões de 
atendimento, além da relação de documentos 
a serem apresentados, ratificando as 
orientações prestadas sobre o assunto durante 
as Reuniões de Orientação. 
A mobilização dos moradores deverá ser feita 
de forma individualizada, por meio de visita a 
cada residência e o espaço físico para 
realização deverá ser adequado ao tipo de 
evento, localizado no núcleo urbano, em 
horário não comercial, de maneira a favorecer 
o comparecimento dos moradores. 
A mobilização poderá a critério da Contratante 
utilizar outros meios auxiliares, como o carro 
som. 
Toda a equipe que irá fazer essa ação deverá 
ser capacitada pela Assistente Social 
responsável, quanto a maneira adequada de 
abordar o ocupante bem como as explicações 
que deverão ser dadas sobre o projeto. 

3. Reunião de Orientação aos Moradores: 
Esta modalidade de reunião deverá, 
obrigatoriamente, em uma primeira fase, 
anteceder ao início do levantamento 
topográfico cadastral dos imóveis e, numa 
segunda fase, anteceder a realização do 
cadastro social e da coleta de documentos dos 
moradores. 
Na primeira fase das reuniões serão 
abordados os aspectos específicos do 
levantamento topográfico cadastral, 
ressaltando-se a necessidade de o morador 
permitir o acesso dos cadastradores ao imóvel 
e, na medida do possível, acompanhar a 
medição do seu lote.  
Na segunda fase das reuniões serão 
apresentados aos moradores os cadastradores 
que atuarão no cadastro social, bem como o 
cronograma de execução, por rua ou quadra, 
conforme acordado com a Contratante, na 
tentativa de garantir a presença do morador na 

Preparação de espaço físico onde será 
realizada a reunião que deverá prever cadeira 
para as famílias mobilizadas, sistema de som 
com microfone, datashow e notebook 
disponíveis no momento do evento. Impressão 
de folders explicativos da ação. 
A locação/disponibilização do espaço está 
inclusa no produto Reunião de Orientação, ou 
seja, evetuais custas de locação já devem 
estar previstas no valor para execução. 
Após a realização da reunião deverá ser 
apresentado Relatório contendo registro 
fotográfico, frequência dos participantes, 
material utilizado e disponibilizado para os 
participantes, além das principais ocorrências. 
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data prevista para a visita domiciliar, além de 
orientações quanto aos documentos pessoais 
e do imóvel que os moradores deverão ter 
para apresentação nos plantões de 
atendimento. 
Considerando o tamanho do núcleo urbano e o 
número de famílias objeto do trabalho, a 
metodologia de mobilização específica para as 
reuniões de orientação propõe um processo de 
setorização que divide a área em vários 
setores, ou seja, para cada 400 imóveis é 
estabelecido 01 (um) setor, e para cada setor 
são realizadas 02 reuniões com os moradores, 
uma antes da topografia e outra antes do 
cadastro social e coleta de documentos. 
Dessa forma, o número de reuniões com este 
caráter, em cada núcleo urbano, será 
proporcional ao quantitativo de famílias nele 
residentes, admitindo-se como parâmetro 
inicial a mobilização de até 400 famílias, para 
cada reunião. 
A Contratada submeterá à apreciação da 
Contratante o planejamento da mobilização e 
logística para o evento. 

4. Reunião para Pactuação do Projeto de 
Regularização Fundiária: Esta reunião tem 
como objetivo apresentar a proposta preliminar 
do Projeto de Regularização Fundiária do 
núcleo urbano a todos os moradores e receber 
as contribuições pactuando os diversos 
aspectos da proposta. 
Deverá ser preparada de forma didática e em 
linguagem acessível buscando a compreensão 
de seu conteúdo pelos participantes, e em 
decorrência, promover uma participação 
qualificada nas discussões e deliberações 
sobre os aspectos urbanísticos, ambientais do 
Projeto, dentre outros. 
As especificidades do núcleo urbano nortearão 
a modelagem do evento de pactuação, tanto 
no que diz respeito ao quantitativo de 
participantes como à estratégia de 
mobilização, que deverão ser discutidos 
previamente com a Contratante. 

Preparação de espaço físico onde será 
realizada a reunião que deverá prever cadeira 
para as famílias mobilizadas, sistema de som 
com microfone, datashow e notebook 
disponíveis no momento do evento. Impressão 
de folders explicativos da ação. 
A locação/disponibilização do espaço está 
inclusa no produto Reunião de Orientação, ou 
seja, evetuais custas de locação já devem 
estar previstas no valor para execução. 
Após a realização da reunião deverá ser 
apresentado Relatório contendo registro 
fotográfico, frequência dos participantes, 
material utilizado e disponibilizado para os 
participantes, além das principais ocorrências. 

5. Levantamento topográfico 
planialtimétrico Georrefereciado: 

a) Planta topográfica da área, em escala 
compatível, contendo as seguintes 
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Levantamento topográfico planimétrico 
acrescido da determinação altimétrica do 
relevo do terreno e da drenagem natural. 
Tem por objetivo o levantamento dos limites, 
confrontações, amarração geodésica da área 
para determinação de sua superfície e 
posicionamento geográfico da área para 
determinação de seu perímetro e 
coordenadas georreferenciadas no Sistema 
de Projeção UTM, incluindo, quando houver, 
o alinhamento da via ou logradouro com o 
qual faça frente e com a elaboração de 
memorial descritivo como elemento 
complementar. Deverá conter detalhamento 
de tantos pontos quantos sejam necessários 
para que seja possível representar fielmente 
as divisas da área principal, sistema viário, 
eixo de vias, meio-fio, tipo de pavimentação, 
nome oficial do logradouro e popular, 
quadras, lotes, muros e cercas de divisa 
entre as habitações, guias, sarjetas, bocas de 
lobo, tampões, redes de esgoto pluvial e 
sanitário, rede de energia elétrica, rede de 
telefonia, valas, zonas alagadiças, erosões, 
muros de arrimo, demarcação das áreas 
livres e institucionais, nascentes e córregos, 
entre outros, abrangendo inclusive o entorno 
de até 20m da área a ser medida. Deverá 
acompanhar memorial descritivo referente à 
totalidade da área levantada. 
Deverá constar no levantamento a 
localização de toda vegetação arbórea, os 
equipamentos públicos e mobiliários urbanos, 
a localização dos cursos d’água, nascentes, 
talvegues e afloramentos rochosos no interior 
da área e em suas divisas, entre outros 
aspectos físicos existentes. 
Deverá ser dada especial atenção a 
possíveis projeções ou execuções de ruas, 
avenidas ou rótulas na área levantada e a 
amarração dos arruamentos e infraestrutura 
adjacentes aos limites da área, de forma que 
assegure o desenvolvimento dos projetos. 
Deverão ser levantadas as coordenadas 
georreferenciadas dos vértices, a distância 
entre os vértices, azimutes e ângulos 

informações: 
 

 Área física territorial do levantamento; 

 Sistema geodésico de referência SIRGAS 
2000; 

 Sistema de projeção em UTM; 

 Indicação do norte verdadeiro; 

 Sistema viário existente. 

 Fechamento de quadras e meio-fio, quando 
possível. 

 
b) Memorial Descritivo da área 
 
c) ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) 
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internos, os confrontantes identificados pelo 
número de porta, além da área e perímetro, 
podendo-se fazer uso de trena, quando 
comprovada a impossibilidade de execução 
da topografia, mediante autorização prévia da 
Contratante. 
Todos os pontos que forem necessários 
deverão ser ligados para que haja o 
fechamento específico das quadras levantadas 
e também do meio-fio quando houver 
possibilidade. 

6. Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral Georrefereciado 
e Cadastro Físico Individualizado dos 
lotes: O levantamento topográfico 
planialtimétrico consiste no levantamento 
topográfico planialtimétrico acrescido de 
desenho individualizado de cada lote e da 
respectiva unidade imobiliária, conforme 
padrões técnicos fornecidos pela Contratante 
e o Cadastro Físico Individualizado dos lotes 
consiste no preenchimento de boletins 
cadastrais com informações sobre as 
características individuais do terreno e suas 
benfeitorias e do logradouro por face de 
quadra, do desenho de planta individualizada 
de cada lote regularizável, da fotografia 
individualizada de cada imóvel levantado e do 
memorial descritivo de cada lote 
regularizável. 
A Contratada deverá fazer a digitalização dos 
dados coletados por meio de inserção em 
Banco de Dados próprio, a ser disponibilizado 
pela Contratante. 
A Contratante poderá, mediante avaliação, 
realizar ajustes nos modelos disponibilizados 
em virtude da qualidade nos serviços. 
Os levantamentos topográficos citados serão 
georreferenciados e atenderão as NBR 
13.133/1994 (Execução de Levantamento 
Topográfico), NBR 14.653-1 (Avaliação de 
bens - Parte 1: Procedimentos gerais) e NBR 
14.653-2 (Avaliação de bens – Parte 2: 
Imóveis Urbanos). 
Deverão constar representadas através de 
fechamentos de polígonos as dimensões e 

a) Planta topográfica da área contendo todos 
os lotes inseridos nas quadras da poligonal 
levantada, em escala compatível, contendo as 
seguintes informações: 
 

 Sistema geodésico de referência SIRGAS 
2000; 

 Sistema de projeção em UTM; 

 Sistema viário existente; 

 Quadras, lotes e suas divisas, identificação 
de áreas livres,dados das edificações, 
referentes ao nº de porta, elemento 
construtivo e nº de pavimentos, em cada 
lote. 

 
b) Boletim de Cadastro Imobiliário de cada 
imóvel, em escala compatível, conforme 
orientação da Contratante; 
 
c) Boletim de Cadastro de logradouros e face 
de quadra, conforme orientação da 
Contratante; 
 
d) Planta de Área Regularizável, de cada de 
cada imóvel, em escala compatível, conforme 
orientação da Contratante; 
 
e) Memoriais Descritivos dos lotes 
levantados, conforme orientações da 
Contratante. Caderno de quadras. 
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área de cada um dos lotes, das quadras e 
das edificações, e nestas deverão ser 
representadas as áreas cobertas como 
telheiros, estacionamentos cobertos, 
identificação do número de pavimentos, 
elementos construtivos, áreas livres e 
número de porta. 
O levantamento deverá possibilitar a 
identificação, em cada lote, das coordenadas 
georreferenciadas e dos ângulos internos, 
relativos aos seus vértices; do perímetro, da 
área do lote e das áreas das edificações 
existentes. 
Especificamente, os lotes deverão conter os 
dados especificados anteriormente e ter seus 
vértices numerados em sentido horário, a 
partir da testada principal do terreno que dá 
acesso à via pública, confluente com a sua 
lateral esquerda, devendo constar o código 
de identificação de cada lote e da quadra, 
arbitrados pela Contratante. 
Deverão ser representadas as divisas do 
imóvel (cercas, muros, piquetes, grades, 
mourões, rios, etc.) de forma a melhor 
caracterizar os seus limites. 
Nos lotes lindeiros à direita e à esquerda do 
lote a ser medido, deverão ser identificados 
seus números de porta e obtidas medidas 
somente de suas testadas e, nos casos de 
testadas com mais de um elemento, deverá 
constar a medida equivalente gerada a partir 
do vértice mais externo até a projeção do 
alinhamento lateral. 
Deverão ser obtidas com uso de 
equipamentos geodésicos de alta precisão, 
com exceção dos casos que tiverem 
comprovada a impossibilidade e mediante 
avaliação técnica da Contratante, as 
seguintes medidas de cada lote: testada, 
laterais direita e esquerda, linha de 
travessão, as testadas dos lotes lindeiros, as 
dimensões das edificações existentes e o 
afastamento frontal da edificação até o limite 
do terreno e deste até o meio fio existente. 
Deverá constar o logradouro principal para o 
qual o lote faz frente e os logradouros à 
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direita, esquerda e fundos da quadra na qual 
o lote está inserido, bem como todas as vias, 
com saída ou não, inseridas na quadra, com 
exceção dos casos onde for comprovada a 
sua inviabilidade, mediante avaliação técnica 
da Contratante e posterior autorização pela 
mesma; 
Todos os lotes e quadras terão seu perímetro 
demarcado por uma polyline, que deverá ser 
gerada a partir da eliminação de erros do 
desenho através de topologia, método este 
utilizado em programa de desenho específico 
AutoCad, ArcGis ou Qgis. 
Deverá constar o código de identificação de 
cada lote e da quadra, preferencialmente 
aquele utilizado pelo setor tributário 
municipal. 
O Cadastro Físico consiste no preenchimento 
de boletins cadastrais com informações 
socioeconômicas, para cada lote residencial 
e comercial deverá ser preenchido o boletim 
com as informações individuais dos 
moradores e as características da unidade 
imobiliária. 
Os modelos e as orientações para 
preenchimento dos boletins serão fornecidos 
pela Contratante, ou ainda mediante 
avaliação, realizar ajustes em virtude de 
necessidade de adaptação para áreas 
específicas de atuação e de metodologia de 
trabalho. 
A Contratada deverá fazer a digitalização dos 
dados coletados por meio de inserção em 
Banco de Dados. 
A fim de viabilizar o acompanhamento, 
monitoramento e fiscalização da inserção, a 
Contratada deverá dispor de sede própria, 
localizada no Município onde se desenvolve 
o projeto, caso a mesma seja situada fora do 
referido município e/ou do Estado do Pará, 
até a conclusão de todas as atividades que 
abrangem o contrato. 
Na ocasião da reunião de orientação, a 
equipe de campo da Contratada se 
apresentará aos moradores, devidamente 
identificada, com uniforme e crachá, 
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informando-o sobre o processo para que seja 
autorizada a realização da vistoria no imóvel. 
Nos casos onde as equipes da Contratada 
forem impossibilitadas de executar o serviço, 
como em imóveis fechados ou não 
autorizados, deverá haver a sua devida 
comprovação. Na primeira situação deverá 
ser realizado  um total de 03 (três) tentativas, 
em dias e horários diferentes, com 
comprovação através de registro fotográfico, 
acompanhado das devidas anotações quanto 
ao dia e hora da visita. 
No que tange a segunda situação, a 
comprovação se dará por meio de 
documentação específica de não autorização, 
em modelo a ser fornecido pela Contratante 
ou por ela aprovado, devidamente assinado 
pelo responsável do imóvel. 
A Coleta da documentação de moradores é de 
responsabilidade da Contratada que deverá 
dispor em seu quadro de advogado(a) e 
Assistente Social ou Cientista Social para 
assessoramento e desenvolvimento das 
atividades relacionadas ao objeto deste Termo 
de Referência. 

Quanto ao Georreferenciamento (Aplicável às ações de Levantamento topográfico 
planialtimétrico Georrefereciado e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral 
Georrefereciado e Cadastro Físico Individualizado dos lotes):  
Os dados dos levantamentos topográficos devem ser apoiados em poligonais eletrônicas com 
vértices nivelados geometricamente ou trigonometricamente e materializados em marcos de 
concreto, pinos de aço ou piquetes de madeira de lei, cravados em locais resguardados; 
As poligonais devem adotar como partida, os pontos da rede geodésica oficial do Município em 
que se realiza o Projeto ou utilizar a base do IBGE pertencente à RBMC (Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) para processamento e ajustamento de pontos 
determinados por receptores de sinais de satélites GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS 
e SBAS); 
Tanto para o rastreio geodésico quanto para o transporte de coordenadas deverão ser 
utilizados receptores de sinais de satélites GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS e SBAS), 
geodésicos de dupla freqüência (L1+L2), RTK/GSM, RTK e Pós-Processado, ou Pós-
Processado (estático) com precisão após processamento de 20 mm + 2ppm. (68,7%). Deverão 
ser observadas as seguintes condições para alcançar a precisão supracitada: PDOP < 6; 
horizonte mínimo de rastreamento (máscara) na “BASE”: 15°; horizonte mínimo de 
rastreamento (máscara) no “ROVER/MÓVEL”: 10°; intervalo de gravação de dados: 15s 
(quinze segundos); e Estação Total, desde que com controle de fechamento e nivelamento 
geométrico com nível topográfico e automático de precisão com poligonal contranivelada. 
VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) do tipo RPA (aeronave Pilotada Remotamente) com 
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a certidão do cadastro no SISANT ANAC, exemplificando o modelo, o uso, ramo de atividade, 
fabricante, modelo, número de série, peso e documentos do operador cadastrado. 
Todos os pontos levantados existentes nas poligonais deverão ser georreferenciados através 
do Sistema de Projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), utilizando o DATUM oficial 
SIRGAS 2000 e realizar o transporte do RN (Referência de Nível) por nivelamento geométrico; 
O ajustamento de poligonais e tolerâncias deve estar conforme a base cartográfica do 
Município onde está sendo realizado o projeto que é de até 10 cm. 
A Contratante fornecerá à Contratada, todos os padrões técnicos adotados pelo INA Companhia 
no tocante aos desenhos individualizados dos lotes, tanto quanto a metodologia adotada para o 
preenchimento e os critérios de avaliação das informações a serem preenchidas nos Boletins 
Cadastrais, mediante treinamentos específicos. 

7. Cadastro Social das famílias, Coleta de 
Documentos e Montagem de dossiês: 
Levantamento socioeconômico, através da 
aplicação de formulários, com o objetivo de 
caracterizar o uso e os responsáveis pelo 
imóvel, inlcuindo sua condição 
socioeconômica. Coleta de cópia da 
documentação dos beneficiários e 
preenchimentos dos instrumentais constantes 
no processo de regularização fundiária. 
Montagem dos dossiês para formalização de 
processo, contendo o cadastro social, 
documentação proveniente da coleta de 
documentos e peças técnicas individualizadas. 

Dossiês completos contendo o Boletim de 
Informação Sócio Econômica – BIS, 
devidamente preenchido correspondente a 
cada família cadastrada, devidamente validado 
pelo profissional habilitado pela Contratada, 
cópia da documentação refente ao lote e a 
família ocupante, formulários integrantes do 
processo de regularização preenchidos e 
pareceres urbanísticos, sociais e jurídicos com 
parecer final conclusivo. 

8. Elaboração do projeto de regularização 
fundiária: Elaboração de dossiê escrito, bem 
como plantas e documentos necessários à 
elaboração do projeto, conforme estrutura à 
ser fornecida pela Contratante, de acordo com 
a situação de cada área. O projeto deverá 
conter todos os itens necessários conforme a 
lei federal nº13.465/2017 e art. 31 do decreto 
nº 9.310/2018. 

Este serviço refere-se à elaboração do Projeto 
de Regularização Fundiária Urbana e a 
orientação técnica para sua aprovação no 
órgão competente. Os produtos a serem 
apresentados pela Contratada são: 

 01 (um) Projeto de Regularização 
Fundiária (volume escrito), e 01 projeto em 
mídia assinado digitalmente pelo técnico 
responsável, contendo em seus anexos: 
a) Levantamento topográfico planialtimétrico 
georreferenciado; 
b) Levantamento topográfico planialtimétrico 
cadastral georreferenciado; 
c) Diagnóstico Fundiário com a indicação do 
instrumento jurídico que será utilizado; 
d) Localização da área; 
e) Equipamentos públicos; 
f) Infraestrutura básica existente (energia 
elétrica, abastecimento de água, rede de 
esgoto, coleta de lixo) exemplificada 
também em mapas iluminados; 
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g) Planta de parcelamento do solo; 
h) Planta de Área regularizável; 
i) Proposta de melhorias de infraestrutura 
(quando necessário); 
j) Proposta de compensação urbanística e 
ambiental (quando necessário); 
k) A Certidão de Regularização Fundiária; 
l) Elaborar estudo técnico ambiental, caso a 
Contratada identifique parcelas do núcleo 
urbano informal situado em áreas de 
preservação permanente; 
m) A organização e saneamento do processo 
administrativo, incluindo todos os 
documentos coletados e o requerimento dos 
legitimados; 
n) A relação dos beneficiados a ser submetida 
ao cartório; 

 01 (uma) Nota técnica contendo 
orientações sobre o procedimento a ser 
adotado para aprovação do projeto. 

 RRT (registro de Responsabilidade 
Técnica) emitido pelo responsável pelo 
projeto. 
O Projeto de Regularização Fundiária 
elaborado deverá atender integralmente ao 
previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 
13.465/2017, e artigo 31 do Decreto Federal 
nº 9.310/2018, será apresentado em meio 
físico 1 (uma) cópia e meio digital em 01 
(uma) mídia gravada em CD ou DVD e 
identificado com o nome do núcleo urbano, 
com toda a documentação assinada 
digitalmente pelo responsável do projeto. O 
produto correspondente ao serviço executado 
será submetido à análise e aprovação da 
Contratante. 
Deverá ser apresentada ART/RRT pela 
elaboração do projeto, e todas as plantas e 
documentos deverão estar assinados pelo 
profissional responsável. 

 

21. DA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
21.1. As plantas dos levantamentos topográficos deverão ser apresentadas com selo padrão, nos 
formatos estabelecidos pela Contratante, que poderá ainda apresentar modelos de formulários 
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usados no cadastramento. 
 
21.2. Com relação à prancha da área total do levantamento deverá conter a indicação do sistema 
de coordenadas utilizado, a forma de quadrícula de 50m x 50m, a origem desse sistema e sua 
orientação em relação ao norte verdadeiro; Em caso de subdivisão do desenho em mais de uma 
prancha, cada prancha deverá ser numerada e conterá uma planta de situação que permita localizar 
o setor em relação ao total da área. 
 
21.3. O desenho topográfico será elaborado em arquivo no formato DWG, compatível com o software 
AutoCAD. 
 
21.4. Os boletins e suas respectivas plantas individuais, em escala compatível com a metragem 
quadrada de cada lote, nos casos que houver, deverão ser apresentados em folhas tamanho A4, com 
selo padrão fornecido pela Contratante. 
 
21.5. Os cadernos de quadra deverão ser apresentados encadernados em folhas tamanho A4 e a 
ordem seqüencial dos itens será de acordo com as orientações da Contratante. 
 
21.6. Os memoriais, especificações e demais textos deverão ser executados em arquivos compatíveis 
com MSWORD e EXCELL, com extensão DOC ou XLS. No caso dos memoriais também haverá 
formatação específica, a ser informada previamente pela Contratante, para a inserção no banco de 
dados; 
 
21.7. Cada planta técnica, memorial descritivo, boletim cadastral e caderneta de campo deverão ser 
assinados por responsável técnico credenciado e com registro no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 
21.8. Os modelos dos boletins, layout das plantas e orientações específicas serão disponibilizados 
pela Contratante. 
 

22. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 
22.1. Serão entregues em meio físico e digital os seguintes produtos: 
 
a) No item diagnóstico fundiário, 02 (duas) vias do Relatório contendo a pesquisa nos cartórios de 

registro de imóveis competentes bem como nos órgãos fundiários existentes com o 
equacionamento da situação fundiária da área, com elaboração da cadeia dominial e indicação do 
instrumento que deverá ser utilizado; 
 

b) No item mobilização social, 02 (duas) vias do Relatório da ação de mobilização informando os 
dias da ação em campo, o quantitativo de famílias mobilizadas, registro fotográfico da ação, 
informação das tentativas em dias e horários diferenciados daqueles imóveis onde não foi 
possível a mobilização, bem como o comprovante assinado pelos moradores convocados; 

 
c) No item reunião de orientação aos moradores, o produto será a reunião realizada e posterior 
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encaminhamento de 02 (duas) vias do Relatório contendo registro fotográfico, frequência dos 
participantes, apresentação utilizada na reunião, material disponibilizado para os participantes, 
além das principais ocorrências; 

 
d) No item reunião de orientação de pactuação do projeto de regularização fundiária, o produto será 

a reunião realizada e posterior encaminhamento de 02 (duas) vias do Relatório contendo registro 
fotográfico, frequência dos participantes, apresentação utilizada na reunião, material 
disponibilizado para os participantes, além das principais ocorrências; 

 
e) No item levantamento topográfico planialtimétrico, 02 (duas) vias da versão final da planta do 

levantamento topográfico planialtimétrico, e 02 (duas) vias do memorial descritivo da área total; 
 
f) No item levantamento topográfico planialtimétrico cadastral e cadastro físico individualizado dos 

lotes, deverá ser apresentado: 
 

 02 (duas) vias da versão final da planta do levantamento topográfico planialtimétrico cadastral; 

 02 (duas) vias do Boletim de Cadastro Imobiliário de cada imóvel, em escala compatível, 
conforme orientação da Contratante; 

 01 (uma) via do Boletim de Cadastro de logradouro e face de quadra, conforme orientação da 
Contratante; 

 03 (três) vias da Planta de Área Regularizável, cada imóvel, em escala compatível e memorial 
descritivo dos lotes levantados; 

 03 (três) vias do Memoriais Descritivos dos lotes levantados, conforme orientações da 
Contratante. 

 
NOTAS: 
 
1. A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Registro de responsabilidade Técnica deverá 
(ão) ser feitas imediatamente após a assinatura do Contrato e entregue na Dipol/Gereg. 
 
2. Os produtos deverão ser entregues também com cópia gravada em meio digital (CD ou DVD), 
sendo identificados através de selo com o nome do projeto ou serviço em questão, o nome dos 
arquivos e a data em que foram produzidos. 
 
3. Os arquivos deverão ser gravados em CD ou DVD, não compactados. 
 
4. Conforme a necessidade da Contratante ainda poderão ser solicitados em meio digital, os 
seguintes produtos: 
 

 As poligonais e irradiações de todos os levantamentos topográficos apresentados, separados 
em diretórios de forma adequada, em extensão compatível com o software TOPOGRAPH; 

 A planilha de cálculo analítico da área e relatório de cálculo e ajustamento da poligonal da 
área; 

 Os dados geodésicos brutos e processados, resultantes do rastreio com receptor de sinais de 
satélites GNSS; 
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g) No item Cadastro Social das famílias, Coleta de Documentos e Montagem de Dossiês, o produto 

será o Dossiê completo contendo o Boletim de Informação Sócio Econômica – BIS, devidamente 
preenchido correspondente a cada família cadastrada, devidamente validado pelo profissional 
habilitado pela Contratada, cópia da documentação refente ao lote e a família ocupante, formulários 
integrantes do processo de regularização preenchidos e pareceres urbanísticos, sociais e jurídicos 
com parecer final conclusivo da modalidade de Reurb, deferimento ou indeferimento. 

 

23. DO CONTEÚDO, PADRONIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS TÉCNICOS. 

 
23.1. As especificações e requisitos referentes ao desenho técnico, dos levantamentos da poligonal e 
dos lotes por unidade,serão disponibilizados pela Contratante, que orientará quanto aos procedimentos 
para adequação dos produtosàs referidas especificações. 
 

24. DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS 

 
24.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para a perfeita execução dos serviços 
serão fornecidos pela Contratada, que disponibilizará à Contratante, os competentes laudos de 
aferição dos mesmos, bem como, os certificados de calibração emitidos para Receptores 
Geodésicos, Estações Totais e Níveis Topográficos, por laboratório especializado, todos com 
validade no período de execução dos trabalhos. 
 
24.2. Deverão ser utilizadas apenas Estações Totais que possibilitem medições com e sem o uso de 
prisma e os dados coletados, compatíveis com microcomputadores e com programas específicos de 
topografia (processamento de dados de campo, cálculos e geração de desenhos). 
 
24.3. Deverão ser utilizados apenas receptores de sinais de satélites GNSS (GPS, GLONASS, 
GALILEO, QZSS e SBAS), geodésicos pós-processados (estáticos), geodésico RTK e pós-
processado, e receptor geodésico RTK/GSM, para fixação de pontos geodésicos de partida dos 
serviços de levantamento topográficos. 
 
24.4. A critério da contratante para alguns projetos específicos, poderão ser utilizados Veículos 
Aéreos Não Tripulados – VANT´s e/ou drones e softwares de pós-processamento das imagens com 
Agisoft Photoscan e/ou softwares similares todos de acordo a legislação vigente. 
 

25. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL 

 
25.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada para a justa 
remuneração dos serviços poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato. 
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25.2. Os serviços inerentes a área de engenharia, tais como, levantamento planialtimétrico, 
planialtimétrico cadastral, etc., poderão ser reajustados pelo Índice Nacional da Construção Civil – 
INCC. 
 
25.3. Os demais serviços não inerentes a área de engenharia, tais como, cadastro físico 
individualizado, elaboração e  execução de cadastro socioeconômico individualizados, coleta de 
documentos, etc., poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA. 
 
25.4. Em ambas as situações previstas nos itens acima, o cálculo para apuração do reajuste devido 
obedecerá a seguinte fórmula: 
 

R = V  I – Io 
           Io 

onde:  
 
R – Valor do reajuste procurado 
V – Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo- Índice Inicial – refere-se ao mês de apresentação da proposta 
l – índice final – refer-se ao mês de aniversário anual da proposta; 

 

 
25.5. É vedada a inclusão, por ocasião do reequilíbrio, de beneficíios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 
acordo coletivo ou convenção coletiva, após o interregno mínimo de 01 (um) ano e será contado, 
para a primeira repactuação. 
 

26. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
26.1. Fica permitida a subcontratação pela Contratada, devendo a subcontratada atender as mesmas 
exigências de qualificação técnica, econômico-financeira, regularidade jurídica e fiscal imposta a 
Contratada, sendo vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado: 
 
a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação; 
 
b) direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico ou executivo. 
 
26.2. Fica assegurada a COHAB/PA a prerrogativa para o exercício do amplo acompanhamento da 
execução da parcela subcontratada. 
 
26.3. A subcontratação não caracteriza qualquer vínculo contratual entre a COHAB/PA e a 
subcontratada ou seus empregados, inexistindo responsabilidade solidária ou subsidiária. 
 
26.4. As subcontratações não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor da 
contratação.  
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26.5. Fica vedada a subcontratação pelas subcontratadas. 
 

27. DO PAGAMENTO 

 
27.1. O pagamento será efetuado a cada etapa, por produto executado, entregue e aceitos, em 
definitivo, pela Contratante. 
 
27.2. Após a validação do produto, o processo será encaminhado à Diretoria Financeira objetivando 
dotação e empenho. Após a emissão do empenho, o mesmo será disponibilizado à empresa para 
emissão de nota fiscal e demais documentos fiscais objetivando seu pagamento junto ao setor 
financeiro. 
 
27.3. Ressaltamos que os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC deverão ter 
seus produtos analisados também pela Caixa Econômica Federal - CEF, e somente após o aceite da 
equipe técnica da instituição os produtos poderão ser pagos. 
 
27.4. A fatura será paga após cada etapa de entrega do material, que será devidamente conferido e 
atestado pela Gerência Estratégica de Regularização – GEREG e Célula Executiva de Regularização 
Fundiária – CEREF ou Célula Executiva de Regularização Patrimonial - CEREP, devendo estar 
acompanhada das certidões a seguir descritas, todas devidamente regulares e dentro do prazo de 
vigência: 
 
a) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
 
b) Certidão Negativa das Receitas Estadual (tributária e não-tributária) e Municipal, se for o caso; 
 
c) Certidão de Regularidade junto a Caixa Econômica Federal (FGTS); e 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), atualizadas. 
 

28. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 
28.1. Caberá a Contratante a fiscalização da execução dos serviços licitados, bem como recebimento 
provisório e definitivo dos produtos. 
 
28.2. Serão designados representantes da Contratante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
serviços e respectivos produtos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, bem como pela atestação das 
notas fiscais e faturas correspondentes, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da COHAB-PA. 
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28.3. A fiscalização de que trata esse item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou 
de seus agentes e prepostos. 

 

29. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
29.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da Ata de Registro de Preço, serão 
arcadas através das dotações orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do (s) 
contrato (s), conforme previsões/suplementações no Orçamento da COHAB/PA. 
 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

 
30.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o licitante que causar o 
retardamento do andamento do certame, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, ou 
o vencedor que convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação 
exigida no Edital, falhar ou frustrar a execução do Contrato, e ainda às seguintes penalidades, 
segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa, que:  
 
 

OCORRÊNCIA 
PENALIDADES QUE PODERÃO SER 

APLICADAS 

1. Não assinar a Ata de Registro de Preços 
ou Contrato, ou não retirar a Nota de Empenho, 
quando convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta. 

 Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 2 (dois) anos, e/ou,  

 multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor registrado na Ata de Registro de 
Preços/Contrato, a juízo da Administração. 

2. Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

 Multa de 1% (um por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do serviço não 
fornecido, limitada a 20 (vinte) dias.  

 Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto serviço. 

3. Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

 Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 1 (um) ano, e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato/Nota de Empenho. 

4. Substituir o objeto fora dos prazo 
estabelecido. 

 Multa de 1% (um por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do serviço não 
substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do serviço. 
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5. Deixar de entregar documentação exigida 
no Edital. 

 Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 01 (um) ano, e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato/Nota de Empenho/valor total estimado 
para o item. 

6. Comportar-se de modo inidôneo.  Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da contratação, a juízo da 
Administração. 

7. Fizer declaração falsa.  Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da contratação, a juízo da 
Administração 

8. Apresentar documentação falsa.  Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo período de 5 (cinco) 
anos, e/ou, 

 Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
Contrato/Nota de Empenho. 

 Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

9. Cometer fraude fiscal.  Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo período de 5 (cinco) 
anos, e/ou, 

 Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
Contrato/Nota de Empenho. 

 Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

10. Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no Edital e seus 
Anexos, em que não se comine outra 
penalidade. 

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do instrumento 
contratual, limitada a 

 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do 
objeto. 

11. Inexecução total.  Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 2 (dois) anos, e/ou, 

 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da Ata de Registro de Preços. 

12. Inexecução parcial do serviço.  Impedimento de licitar com a COHAB-PA 
pelo período de 01 (um) ano, e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor correspondente a parte não executada. 

 
31.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço 
prestado, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
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CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital; 
 
30.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula; 
 
30.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas; 
 
30.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE que 
deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA; 
 
30.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
COHAB-PA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 30.1; 
 
30.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração 
Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais; 
 
30.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 13.303/2016 e subsidiariamente na Lei estadual nº 8.972/2020, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará; 
  
30.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade; 
 
30.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros; 
 
30.11. Pelo inadimplemento contratual a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas no artigo 
7º da Lei nº 10.520/2002 e demais disposições da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da COHAB-PA; 
 
30.12. Quando se tratar de sanção de multa, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
concomitantemente as penas de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Administração Estadual e impedimento de licitar e contratar com a Administração; 
 
30.13. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a execução total ou 
parcial, do objeto, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, quando 
ocorrer fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato e de impedimento de sua execução por fato ou ato de 
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terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência; 
 
30.14. As multas devidas e/ou prejuízos causados a CONTRATANTE pela CONTRATADA serão 
deduzidos dos valores a serem pagos; 
 
30.15. A CONTRATADA inadimplente que não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa; 
 
30.16. A aplicação das aludidas multas não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato; 
 
30.17. As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 
 

31. DOS ANEXOS 

 
Anexo I - Curva ABC 
Anexo II - Planta de Área Regularizável  
Anexo III - Memorial do Lote 
Anexo IV - Memorial da Poligonal 
Anexo V - Modelo de Boletim de Cadastro de Logradouto – Face da Quadra – BCLF 
Anexo VI - Modelo de Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI 
Anexo VII – Modelo do Boletim de Informações Socioeconômicas – BIS 
Anexo VIII – Registro Fotográfico 
Anexo IX - Matriz de Risco 
 
 

Belém,      de Março de 2022. 
 
 

Thays Millena Henriques Maneschy 
Gerente Estratégica de Regularização – GEREG/COHAB/PA 

 
 

Monique Antunes da Costa 
Diretora de Política Habitacional – DIPOL/COHAB/PA 
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ANEXO II - CURVA ABC 
 

Diretoria de Política Habitacional - DIPOL 

Gerência Estratégica de Regularização - GEREG 

     
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

ITEM 

INDICADOR FÍSICO 

UNIDADE 
QUANT 

LICITADA 
QUANTIDADE 

PARA CAT 

          

8 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico cadastral e 
cadastro físico individualizado dos 
lotes 

unidade                 14.247,00                7.123,50  

5 
Elaboração do projeto de 
regularização fundiária 

unidade                        18,00                      9,00  

 



Nº PAVIMENTOS
B1-TIPO IMÓVEL

V1V2

V3 V4

Nº LOTE

XXXXXXXXXXXX

XXXXXm²XX°XX'XX"

PLANTA DA ÁREA REGULARIZÁVEL

SELAGEM:
FONTE: PROJETO DE PARCELAMENTO DO USO DO SOLO / RFIS / PROJETO XXXXXXX

PROCESSO Nº
LOTE EDIFICAÇÃOLEGENDA PPUS/COHAB

Área de Recuo à Ocupação Efetiva

Área de Acréscimo à ocupação Efetiva ----- -----

HABCO
Companhia de Habitação do Estado do Pará

V1 /
V2 /
V3 /
V4 /

ESCALADATACADISTA

LEGENDA

DADOS DA ÁREA REGULARIZÁVEL  
EDIFICAÇÃO

Vértice / Coordenadas
LOTE

Vértices / Ângulo Interno

Vértice / Azimute

CONVENÇÕES

PAV 
TH 

MAD 
-  Pavimento
-  Telheiro

-  Madeira

ALV -  Alvenaria
AL -  Área Livre
AC -  Área Comum

B -  Benfeitoria V -  Vértice

ABREVIATURAS

Alinhamento existente
Alinhamento projetado
COHAB

X X

can al

Cerca
Canal

Piquete

Muro

Grade

Meio-fio

Benfeitoria

Telheiro

Benfeitoria de
Terceiros

FISCAL/COHAB RESPONSÁVEL TÉCNICO

B1
Área:

V1 /

Área Reg.:
Perímetro:

Frente:
Lateral Direita: 
Lateral Esquerda:
Travessão:

XXXXXm²
XXXXXm

XXXm
XXXXm

XXXXm
XXXXm

XXXXXXX
RESP. TÉCNICO

CREA/CAU XXXXXX

XXXXXXX 1/750XXXXX/XXXX

IMOVEL:
RUA/AVENIDA_______, QUADRA ___, Nº ____

MUNICIPIO:
XXXXXX

BAIRRO:
XXXXXXX

UF:
XXXXXX

R
U

A
/A

V
EN

ID
A

 _
__

__
__

_

RUA/AVENIDA _______

SN
-0

2

570572A572B574SN-03574B

580

700 SN-01

578

582586

586A

187A

187B
185

185B
156

181

63

V1/ N=X.XXX.XXX,XXm e E=XXX.XXX,XXm

LOGOMARCA DA EMPRESA

----- -----

RUA/AVENIDA _______

R
U

A
/A

V
EN

ID
A

 _
__

__
__

_

XX°XX'XX"
XX°XX'XX"
XX°XX'XX"

XX°XX'XX"

V2/ N=X.XXX.XXX,XXm e E=XXX.XXX,XXm
V3/ N=X.XXX.XXX,XXm e E=XXX.XXX,XXm
V4/ N=X.XXX.XXX,XXm e E=XXX.XXX,XXm

               Anexo IIIPlanta da Área Regularizável

paulo.feio
Caixa de texto



                                                                                               

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: (91) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

Anexo IV 

Memorial do Lote 

 

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O 

IMÓVEL: Rua/Avenida__________, Quadra _____, Lote_____,  
MUNICÍPIO: __________   BAIRRO: __________ UF: ___ 
DISTRITO: Núcleo _________ 
SELAGEM: XXXXXXXXXXXXXX 
ART DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO: _____________ 
    
INTRODUÇÃO 
Terreno, localizado em área urbana, no Município de __________, Estado do _______, Imóvel 
______ da Rua/Avenida__________, no perímetro compreendido entre Rua/Avenida__________ e 
Rua/Avenida__________, com travessão projetado para Rua/Avenida__________, e medidas 
perimetrais _____m de frente, lateral direita com _____m e _____m, lateral esquerda com _____m, 
e travessão com _____m.  
 

DESCRIÇÃO DAS COORDENADAS DA ÁREA REGULARIZÁVEL 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice denominado V1, de coordenadas N 
X.XXX.XXX,XXm e E XXX.XXX,XXm; situado no alinhamento da Rua/Avenida__________; deste, 
segue com azimute XXX°XX'XX", por uma distância de _____m, confrontando neste trecho com  
Rua/Avenida__________,, até o vértice V2, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; deste, segue com ângulo interno XXX°XX'XX", por uma distância de _____m, 
confrontando neste trecho com  Nº ___ da Rua/Avenida__________, até o vértice V3, de 
coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E XXX.XXX,XXm; deste, segue com ângulo interno 
XXX°XX'XX", por uma distância de _____m, confrontando neste trecho com Nº ____ da 
Rua/Avenida__________, até o vértice V4, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E XXX.XXX,XXm; 
deste, segue com ângulo interno XXX°XX'XX", por uma distância de _____m, confrontando neste 
trecho com  Nº _____ da Rua/Avenida__________, até o vértice V5, de coordenadas N 
X.XXX.XXX,XXm e E XXX.XXX,XXm; deste, segue com ângulo interno XXX°XX'XX", por uma 
distância _____m, confrontando neste trecho com Nº ____ da Rua/Avenida__________, até o 
vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Perfazendo assim uma área total de 
_______m² (_______metros quadrados e ________centímetros quadrados) e perímetro de _____m 
(_______metros e _____ centímetros). 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no sistema UTM (Universal Transverso de Mercator), referenciadas ao 
Meridiano Central 51º WGr, fuso 22, tendo o Datum Sirgas 2000. Todos os ângulos internos 
acompanham este perímetro no sentido horário. 

 
__________, _____ de________ de ______ 

 
___________________________________ 

XXXXXXX 
RESP. TÉC. 

CREA/CAU________ 



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
BCLF - BOLETIM DE CADASTRO DE LOGRADOURO - FACE DE QUADRA
INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - IMOBILIÁRIOS URBANOS

PROJETO:

CÓD. SERVIÇO

FOLHA QD ORD DV SETOR FOLHA QD QA QV

NOME DO LOGRADOURO: SETOR FOLHA QD QA QV

PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO COM:           0 - NÃO            1 - SIM

01 ABASTECIMENTO DE ÁGUA COSANPA 17 TRANSPORTE COLETIVO

02 ABASTECIMENTO DE ÁGUA SAAEB 18 COLETA DE LIXO DIÁRIA

03 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OUTRO 19 COLETA DE LIXO ALTERNADA

04 ESGOTO SANITÁRIO COSANPA 20 LIMPEZA PÚBLICA

05 ESGOTO SANITÁRIO SAAEB 21 ARBORIZAÇÃO

06 ESGOTO SANITÁRIO OUTRO 22 REDE ELÉTRICA

07 POÇO DE VISITA 23 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

08 BOCA DE LOBO 24 REDE TELEFÔNICA

09 COMPORTA 25 TV A CABO

10 PAVIMENTO ASFÁLTICO 26 SERVIÇO DE ENERGIA

11 PAVIMENTO POEDRO 27 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

12 PAVIMENTO PIÇARRA 28 SERVIÇO DE TELEFONIA

13 PAVIMENTO PARALLEPÍPEDO 29 CICLO VIA

14 ESTIVA 30 CICLO FAIXA

15 GUIA E SARGETA COM CALÇADA 31 CALÇADA FAIXA CIDADÃO

16 GUIA E SARJETA SEM CALÇADA

PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO COM:           0 - NÃO            1 - SIM

01 CONTAINERS DE LUXO 09 SEMÁFORO DE PEDESTRE

02 LIXEIRA DE CALÇADA 10 PASSARELA ELEVADA

03 CAIXA ELETRÔNICO 11 SEPARADOR DE VIA (GRADIL)

04 TELEFONE PÚBLICO 12 BANHEIRO PÚBLICO

05 CAIXA DE CORREIO 13 PM BOX

06 ABRIGO DE PASSAGEIRO 14 FEIRA LIVRE

07 PONTO DE TAXI 15 PONTO DE MOTO TAXI

08 SEMÁFORO 16 PONTO DE BICI TAXI

CÓDIGO DO LOGRADOURO QUADRA

QUADRA ANTERIOR

INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

MOBILIÁRIO URBANO

QUANTIDADE QUANTIDADE

PESQUISADOR CONTROLE DE QUALIDADE VALOR ML DATA CADASTRO

1- INCL 
2-ALT 
3-EXCL 
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

PROJETO:

1 - SIM 1 - PRÓPRIA 3 - DESOCUPADA 1 - BALDIO 3 - EM CONSTR.

2 - NÃO 2 - ALUGADA 4 - CEDIDA 2 - EDIFICADO 4 - RUÍNA

PROPRIETÁRIO:

SOLIDÁRIO:

1 - RESIDENCIAL 4 - RELIGIOSO 1 - LUXO 4 - POPULAR 1 - BOA

2 - COMERCIAL 5 - OUTROS 2 - ALTO 5 - BAIXO 2 - REGULAR

3 - SERVIÇOS 3 - MÉDIO 6 - PRIMÁRIO 3 - MÁ

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

DEVE CONTER: IMÓVEL EM QUESTÃO, CONFINANTES, VIA PRINCIPAL E VIAS DO PERÍMETRO.

IMÓVEL FECHADO REGIME DE UTILIZAÇÃO CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO SELAGEM

      .       .       .           .       .      

CÓD. LOGRADOURO CEPNº:NOME DO LOGRADOURO

CONFINATES
UF

ÁREA DO TERRENO (M²) TESTADA 4TESTADA 3TESTADA 2PERÍMETRO DO TERRENO

LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA
COMPLEMENTO BAIRRO

OBSERVAÇÕES

CROQUI DE SITUAÇÃO

DADOS DO IMÓVEL

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS
TIPO

SIGLA OU EXPRESSÃO FASNTASIA: 1 - FAMILIAR

2 - EMPRESARIALCPF OU CNPLJ:

CONSERVAÇÃOUSO DO IMÓVEL PADRÃOÁREA EDIFICADA (M²)

Nº DE PAVIMENTOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TESTADA 1
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Anexo V 
 

Memorial da Poligonal 
 

MEMORIAL  DESCRITIVO 
 

Imóvel: Núcleo Urbano _____________ 
Proprietário: Governo do Estado do Pará 

Município-UF: __________ 
Localização: __________. 

Área: __________m² 
Perímetro: __________m  

LIMITES E CONFRONTAÇÕES 
 

Logradouro: __________ 
Lado Direito: __________ 

Fundo: __________ 
Lado Esquerdo: __________ 

DESCRIÇÃO 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice FAM-P-XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm 
e E XXX.XXX,XXm; deste segue confrontando com Rua/Avenida __________, com os seguintes azimutes 
e distâncias: XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; deste segue confrontando com Rua/Avenida __________, com os seguintes azimutes e 
distâncias: XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX , de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; deste segue confrontando com Rua/Avenida __________, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; deste segue confrontando com Rua/Avenida __________, com os seguintes azimutes e 
distâncias: XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; deste segue confrontando com Rua/Avenida __________, com os seguintes azimutes e 
distâncias: XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; deste segue confrontando com Rua/Avenida __________, com os seguintes azimutes e 
distâncias: XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm; XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, de coordenadas N X.XXX.XXX,XXm e E 
XXX.XXX,XXm XXX°XX'XX" e ____m até o vértice FAM-P- XXX, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir  de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso-22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M. 

 
         Observações: 

A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo. 
__________, ____de_____de _____ 

__________________________________ 
XXXXXXXX 

Responsável Técnico 
 CREA/CAU XXXXX 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

             COMPANHIA DE  HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB LOGO PREFEITURA

 Bairro: NIS:

Confinante Direito Nº Confinante Esquerdo Nº

Proprietário da Benfeitoria:

Doc. Nº: Via: Org. emissor: UF: CPF:

Proprietário da Benfeitoria:

Doc. Nº: Org. emissor: UF: CPF:

Alugada Cedida Contato do proprietário  (      ) Nº  De Familias

Nº Complemento:

Tempo de Ocupação (         ) anos (         ) meses Possui outro cadastro pela COHAB: (    ) SIM (    ) NÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5-Benefícios ou Programas
1-Titular da Família (chefe) 1-Solteiro 1-Sem Escolaridade 7-Médio Incompleto 1-Empregado 0-Nenhum 0- Não
2-Esposo(a) ou Companheiro(a)2-Casado 2-Alfabetizado 8-Superior Completo 2-Desempregado 1-Bolsa Familia 1- Físico
3-filho(a) 3-Viúvo 3- Educação Infantil 9-Superior Incompleto 3-Autônomo 9- Auxilio reclusão 2-Bolsa Trabalho 2-Mental
4-Neto(a) 4-Divorciado 4-Fundamental Completo 10- Pós graduação Completo4-Aposentado 10- Outros 3-Benf. Prest. Cont. BPC
5-Pai/Mãe 7-Irmão(ã) 5- Separado Judicialmente5-Fundamental Incompleto (ano?)11- Pós Graduação Incompleto5-Pensionista 4-Pró Jovem
6-Avô/Avó 8-Outros 6-Médio Completo 6- Auxilio doença 5-Outros

Observação:

Entrevistador: Data da entrevista:

3-Grau de Escolaridade
LEGENDA

1-Posição na família

Moradia anterior:  (     ) Mesmo Bairro (     ) Outro Bairro (       ) Outra Cidade (      ) Outro Estado É proprietário ou concessionário de outro imóvel:(    ) SIM (    )NÃO

3- Físico-Mental 

Obs:

Nome do ocupante:

Bairro:

P
O

LE
G

A
R

JADERLANDIA/CASTANHAL

Nacionalidade:

Assinatura

ValidaçãoRevisão/Tercerizada

Nome do declarante: Parentesco: Nº RG

6-Pessoa com Deficiência- PcD

Sexo  

M/F

Logradouro: Nº:

No caso de alugada ou cedida: endereço do proprietário não residente:

Obs:Tipo de Uso:  Residencial Misto

PrópriaCondição de Ocupação: 

NÃO

Via:

Renda R$

Benefí

cios ou 

Progra

Pessoa 

com 

Deficiênci

Posição na 

família (1)

Estado 

civil (2)

 

Escolarida

de (3)

Assumo a inteira responsabilidade pela veracidade das informações desta ficha.

NOME DOS MORADORES*

2-Estado civil

Idade
Estudante 

S/N

7- Seguro desemprego
8- Salario maternidade

4-Situação

Profissão

BOLETIM DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS-BIS

Naturalidade: 

Situação de Emprego e Renda Valor do 

Benefici

o ou 
Ocupação

SELAGEM

Naturalidade: 

Sub Unid

Nacionalidade:

Nº QD LoteÁREA DE PROJETO

Situa

ção 

(4)

Projeto Unidade 

Escolaridade
IDENTIFICAÇÃO E DADOS SOCIOECONOMICOS DOS MORADORES

Bairro

Dados Pessoais
Nº

Imóvel Fechado:                                                                          SIM
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DIRETORIA DE POLÍTICA HABITACIONAL 

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE REGULARIZAÇÃO 

                                                                                                

1 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001 - Testada do imóvel em questão, situado  

na Av. XXXX N.º XXXX, no bairro XXXXX. 
002 – Confinante lateral direito do imovel em 

questão, Nº XXXX 

003 – Confinante lateral esquerda do imóvel 
em questão, N°XXXX 

 

004 – Vista do Travessão 

       Anexo IXRegistro Fotográfico



PROBABILIDADE (    ) BAIXA (   ) MUITO ALTA
IMPACTO (   ) PEQUENO (  ) CATASTRÓFICO
NÍVEL DE RISCO
RESPONSABILIDADE

RESPOSTA AO RISCO

MATRIZ   DE   RISCO   –   ARTIGO   32,   X   DA   LEI   Nº 13.303/2016.

EMPREENDIMENTO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
LOCALIZAÇÃO: PASSAGEM GAMA MALCHER, 361 – BAIRRO: SOUZA
CIDADE BELÉM ESTADO PARÁ
RISCO 01 – As empresas não executarem os serviços dentro do prazo previsto no Plano de Trabalho
Consequência (s):
1.       Não conclusão do objeto contratado;
2.       Descumprimento contratual unilateral;

(   ) MUITO BAIXA ( X ) MÉDIA (   ) ALTA
(   ) INSIGNIFICANTE (X) MODERADO (   ) GRANDE

12 TOLERÂNCIA AO RISCO: MODERADO
(   ) CONTRATADA (   )

CONTRATANTE
( X) COMPARTILHADA

( X ) EVITAR (   ) REDUZIR (   ) TRANSFERIR (   ) ACEITAR
MITIGAÇÃO:
- Manter fiscalização rigorosa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Emitir a Ordem de Serviço em tempo hábil;
- Realizar o pagamento dos serviços executados dentro do prazo estabelecido no contrato;

RISCO 02 – Pouca participação da Comunidade
Consequência (s):
1.       Poucos processos formalizados;
2.       Poucos registros efetivados.

PROBABILIDADE (   ) BAIXA (   ) MUITO ALTA
IMPACTO (   ) PEQUENO (  ) CATASTRÓFICO
NÍVEL DE RISCO
RESPONSABILIDADE
RESPOSTA AO RISCO

PROBABILIDADE (   ) BAIXA (   ) MUITO ALTA
IMPACTO (   ) PEQUENO (   ) CATASTRÓFICO
NÍVEL DE RISCO
RESPONSABILIDADE
RESPOSTA AO RISCO

PROBABILIDADE (   ) BAIXA (   ) MUITO ALTA
IMPACTO (   ) PEQUENO (   ) CATASTRÓFICO
NÍVEL DE RISCO
RESPONSABILIDADE
RESPOSTA AO RISCO

(   ) MUITO BAIXA ( X ) MÉDIA (   ) ALTA
(   ) INSIGNIFICANTE ( X ) MODERADO ( ) GRANDE

12 TOLERÂNCIA AO RISCO: ACEITÁVEL
(   ) CONTRATADA ( X ) CONTRATANTE (   ) COMPARTILHADA

(   ) EVITAR ( X ) REDUZIR (   ) TRANSFERIR (   ) ACEITAR
MITIGAÇÃO:
- Elaborar programa de divulgação eficiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Dar conhecimento a comunidade das ações e benefícios que o projeto trará aos ocupantes

RISCO 03 – Período chuvoso durante a execução do serviço
Consequência (s):
1.       Atraso no cronograma de execução dos serviços.

(   ) MUITO BAIXA ( X ) MÉDIA (    ) ALTA
(   ) INSIGNIFICANTE (X ) MODERADO (   ) GRANDE

12 TOLERÂNCIA AO RISCO: MODERADO
(   ) CONTRATADA ( X ) CONTRATANTE (   ) COMPARTILHADA

( X ) EVITAR (   ) REDUZIR (   ) TRANSFERIR (   ) ACEITAR
MITIGAÇÃO:
- Elaboração de cronograma, priorizando as ações de campo no período da manhã.

RISCO 04 – Área de risco com problemas de insegurança com os cadastradores
Consequência (s):
1.       Atraso na execução dos serviços e na integridade física dos técnicos envolvidos nas ações;

(   ) MUITO BAIXA ( X ) MÉDIA (    ) ALTA
(   ) INSIGNIFICANTE ( X ) MODERADO (    ) GRANDE

12 TOLERÂNCIA AO RISCO: MODERADO
( X  ) CONTRATADA (   ) CONTRATANTE (   ) COMPARTILHADA

(   ) EVITAR ( X ) REDUZIR (   ) TRANSFERIR (   ) ACEITAR
MITIGAÇÃO:
- Dar conhecimento a comunidade das ações e benefícios que o projeto trará aos ocupantes;                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Estudar possibilidade de parceria coma Segurança Pública;

RISCO 05 – Mudanças na subdivisão dos lotes após o início das ações
Consequência (s):
1.      Necessidade de novas visitas para ajustes na planta
PROBABILIDADE (   ) BAIXA (   ) MUITO ALTA
IMPACTO ( X ) PEQUENO (  ) CATASTRÓFICO
NÍVEL DE RISCO
RESPONSABILIDADE
RESPOSTA AO RISCO

PROBABILIDADE (  ) BAIXA (   ) MUITO ALTA
IMPACTO (   ) PEQUENO (     )

CATASTRÓFICO
NÍVEL DE RISCO
RESPONSABILIDADE
RESPOSTA AO RISCO

1.      Necessidade de novas visitas para ajustes na planta
(   ) MUITO BAIXA ( X ) MÉDIA (  ) ALTA
(   ) INSIGNIFICANTE (  ) MODERADO ( ) GRANDE

6 TOLERÂNCIA AO RISCO: MODERADO
( X  ) CONTRATADA (   ) CONTRATANTE (   ) COMPARTILHADA

( X ) EVITAR (   ) REDUZIR (   ) TRANSFERIR ( X ) ACEITAR
MITIGAÇÃO:
- Executar as ações de forma célere
RISCO 06 – Falta de documentação dos ocupantes

(   ) CONTRATADA (  ) CONTRATANTE ( X ) COMPARTILHADA
( X  ) EVITAR ( X ) REDUZIR (    ) TRANSFERIR (   ) ACEITAR

MITIGAÇÃO:
- Orientar os ocupantes de como solucionar as pendências documentais e articular com as Prefeituras o encaminhamento dessas famílias.

Consequência (s):
1.       Processos formalizados com pendências

(    ) MUITO BAIXA ( X ) MÉDIA (   ) ALTA
(   ) INSIGNIFICANTE (X )

MODERADO
(   )
GRANDE

06 TOLERÂNCIA AO RISCO: MODERADO
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Companhia de Habitação do Estado do Pará 

Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

 

 

 
ANEXO XI 

 
MODELO SUGESTIVO DE PROPOSTA DE PREÇO 

(Papel timbrado da empresa, contendo razão social, endereço, telefone, email, CNPJ/MF) 
 
 

Local e data (dia, mês e ano)  
Ao Sr. Pregoeiro 
Ref.: Pregão Eletrônico nº XXX/20221 

 
Prezado Senhor, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa. nossa Proposta de Preço relativa à 

(inserir o objeto da licitação), da licitação em epígrafe. 
 
O preço da proposta é de R$ _________(inserir valor da proposta por extenso  (                 

), conforme discriminação abaixo: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT  
TOTAL 

1 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico 

M2 11.981.764,36 
  

2 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral e Cadastro 
Físico 

UND 51.930 
  

3 Diagnóstico Fundiário UND 9 
  

4 Mobilização Social UND 189.783 
  

5 Reunião de Orientação UND 59 
  

6 
Reunião de Pactuação e para 
Entrega de Registros 

UND 39 
  

7 
Cadastro Social das Famílias, Coleta 
de Documentos e Cadastro Físico 
Individualizado dos Lotes 

UND 51.588 
  

8 
Elaboração de Projeto de 
Regularização Fundiária 

UND 15 
  

TOTAL GERAL  
 

 
Declaramos que nos preços aqui propostos estão incluídos todos os custos e encargos, 

relativos ao objeto deste edital, conforme disposto no edital de pregão nº XX/2022. 
 
Declaramos, ainda, para todos os fins e efeitos legais, que estamos cientes das condições e 

exigências Editalícias e do contrato a ser celebrado. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Carimbo, nome RG nº e 
assinatura do representante 
legal da empresatante legal. 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/202X- COHAB-PA 
 

Aos ........... dias do mês de ____________do ano de 2022, a COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, sociedade de economia mista 
estadual, criada pela Lei nº 3.282, de 13.04.1965 com Sede na Passagem Gama Malcher, 
361, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da fazenda 
CNPJ/MF nº 04.887.055/0001-16, neste ato representada na forma do seu estatuto, por seu 
Diretor Presidente, Sr. ORLANDO REIS PANTOJA, nos termos da Leis Federais nº 10.520/02 
e nº 13.303/16, Decretos Federais nº 10.024/19, nº 7.174/10, nº 7.892/13, e Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da COHAB-PA e, das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº .........../2022- COHAB-PA, do processo nº _________________, homologado pelo 
Estado do Pará, por intermédio da COHAB-PA, em ___/___/2022, registrou-se o preço 
oferecido pela empresa, CNPJ nº   ______________, com sede na Av. 
__________________nº____, Bairro: ______; CEP: ________, Cidade/Estado do Pará, 
telefone: (91) ______________, e-mail:_________________, representado pelo 
Sr(a)._______________________, RG nº_____________, CPF nº _____________, cuja 
proposta foi classificada em 1° lugar no certame supracitado para o(s) item(ns) . 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
registro de preços objetivando a “Futura e eventual contratação de empresa especializada 
para elaboração e execução de Projeto Técnico de Regularização Fundiária Urbana, nos 
144 municípios paraenses, objetivando o desenvolvimento de Serviços Topográficos de 
levantamento planialtimétrico, planialtimétrico cadastral e cadastro físico 
individualizado, elaboração e  execução de cadastro socioeconômico individualizados, 
coleta de documentos, e todas as medidas administrativas para regularização fundiária 
em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018, 
descritas no presente documento, em áreas destinadas a Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social, em consonância com os Projetos de Urbanização e 
Parcelamento do Solo, Infraestrutura, Recuperação de Área Degradada”, para suprir as 
necessidades da COHAB-PA, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 

 
2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços, a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
2.2. É permitida a adesão a ata de registro de preços por empresas públicas, sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias que não participaram do registro de preços.  
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2.3. As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que não 
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços 
deverão consultar a COHAB/PA para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
2.4. Em observância às orientações contidas no Acórdão nº 2.822/2021 – TCU / Plenário 
justifica-se que a possibilidade de utilização da ata de registro de preços por empresas 
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que não participaram do certame 
se dá em consonância com os interesses da COHAB/PA, que mantém Convênios e/ou 
Termos de Cooperação com outras entidades do Estaduais e/ou Municipais para a execução 
de ações de regularização fundiária urbana. 
 
2.5. Nesse sentido, a utilização da ata de registro de preços permitirá que essas entidades 
possam contratar serviços para atingimento dos objetivos pactuados em Convênios e/ou 
Termos de Cooperação, quando necessário. 
 
2.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas no instrumento convocatório e no Regimento Interno de Licitações e 
Contratos – RILC, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a 
COHAB/PA.  
 
2.7. As contratações por adesão não poderão exceder, por empresa pública, sociedade de 
economia mista ou suas subsidiárias, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços da COHAB/PA. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
3.1. A partir desta data ficam registrados na COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO 
PARÁ o(s) preço(s) do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso da 
“Futura e eventual contratação de empresa especializada para elaboração e execução 
de Projeto Técnico de Regularização Fundiária Urbana, nos 144 municípios paraenses, 
objetivando o desenvolvimento de Serviços Topográficos de levantamento 
planialtimétrico, planialtimétrico cadastral e cadastro físico individualizado, elaboração 
e  execução de cadastro socioeconômico individualizados, coleta de documentos, e 
todas as medidas administrativas para regularização fundiária em conformidade com a 
Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018, descritas no presente 
documento, em áreas destinadas a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, 
em consonância com os Projetos de Urbanização e Parcelamento do Solo, 
Infraestrutura, Recuperação de Área Degradada”, para suprir as necessidades da COHAB-
PA, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 
 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT 
TOTAL 

1 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico 

M2 
   

2 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral e 

UND 
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Cadastro Físico 

3 Diagnóstico Fundiário UND 
   

4 Mobilização Social UND 
   

5 Reunião de Orientação UND 
   

6 
Reunião de Pactuação e para 
Entrega de Registros 

UND 
   

7 

Cadastro Social das Famílias, 
Coleta de Documentos e 
Cadastro Físico Individualizado 
dos Lotes 

UND 
   

8 
Elaboração de Projeto de 
Regularização Fundiária 

UND 
   

TOTAL GERAL  
 

Valor por extenso 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO 

 
4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela COHAB-PA mediante a 
formalização de instrumento de contrato e emissão/recebimento da respectiva Nota de 
Empenho, observadas as disposições contidas no Termo de Referência e no Edital do Pregão 
Eletrônico. 
 
Parágrafo primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o 
comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor. 
 
Parágrafo segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade esta Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
5.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução dos preços existentes no mercado, cabendo à COHAB-PA convocar o fornecedor 
registrado para negociar o novo valor. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
6.1. O fornecedor registrado terá o seu registro CANCELADO quando: 
 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 
praticados no mercado; 
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c) Não receber Nota de Empenho; 
 
d) houver razões de interesse público. 
 
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 
6.3. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGENCIA 

 
7.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
8.1. A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no site da Companhia de Habitação 
do Estado do Pará: www.cohab.pa.gov.br e no site de compras do Estado do Pará: 
www.compraspara.pa.gov.br.  
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO 

PARTICIPANTES 

 
9.1. Compete ao ÓRGÃO PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços: 
 
a) Encaminhar ofício cientificando o ÓRGÃO GERENCIADOR da efetivação da contratação 
decorrente da presente Ata de Registro de Preços; 
 
b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de 
Registro de Preços, para controle e acompanhamento do ÓRGÃO GERENCIADOR da 
observância dos quantitativos máximos registrados; 
 
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, 
pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o 
ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais; 
 
d) Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor 
em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 
divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do 
mesmo em assinar contrato para fornecimento. 
 
9.2. Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: 
 
a) Consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR no intuito de obter as informações 



 
Pregão-SRP nº XX/2022  –  Regularização Fundiária – Processo nº 2021/1207042 
  

 

 

 
Companhia de Habitação do Estado do Pará 

Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 
CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

Pág. 5/6 

necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de 
Preços e eventuais alterações; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de licitação e 
na presente Ata de Registro de Preços, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer 
irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades 
cabíveis à espécie. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. Integram a presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Edital do 
Pregão Eletrônico SRP nº /2022, o Termo de Referência, seus anexos e a proposta da 
empresa. 
 
10.2. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em 
especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da COHAB-PA, aplicando-se ao presente instrumento as regras 
dispostas no Edital e seus Anexos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 
11.1. Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, com renúncia a 
qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente 
Ata de Registro de Preços. 
 
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata de Registro de Preços, 
é assinada eletronicamente pelos representantes legais da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ – COHAB-PA e o fornecedor registrado, na pessoa do seu 
representante legal, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os 
fins de direito, sem rasuras ou emendas. 
 

Belém (PA), ____ de _________ de 2022. 
 
 

 
__________________________ 

ÉRICO BRANDÃO PIMENTA 
Diretor Administrativo Financeiro 

 

 
__________________________ 

ORLANDO REIS PANTOJA 
Diretor Presidente 

 
 

__________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Empresa 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/202X- COHAB-PA 
 
Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/202X- COHAB-PA, 
Processo nº XXX/202X, cuja homologação foi publicada no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO 
PARÁ – DOE nº ________, do dia _ / /202X, pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ – COHAB-PA. 
 
OBJETO: Registro de Preços para “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA__________________________________________________________________
______________, nas condições estabelecidas no ato convocatório, cujos quantitativos, 
especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento 
licitatório em epígrafe, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
Integra a presente Ata de Registro de Preços, a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ – COHAB-PA, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
ENCARTE 
Empresa:  _____________, CNPJ n° _______, com sede na _____________, nº _____, 
bairro: ____ CEP: ______, (cidade/estado) __, telefone: (xx) _______ fax (xx): _____ e-mail: 
_____ representado pelo Sr(a). ________, RG nº: ______, CPF nº: _______, cuja proposta foi 
classificada em 1° lugar no certame supracitado para o(s) item(ns): 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT 
TOTAL 

1 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico 

M2 
   

2 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral e 
Cadastro Físico 

UND 
   

3 Diagnóstico Fundiário UND 
   

4 Mobilização Social UND 
   

5 Reunião de Orientação UND 
   

6 
Reunião de Pactuação e para 
Entrega de Registros 

UND 
   

7 

Cadastro Social das Famílias, 
Coleta de Documentos e 
Cadastro Físico Individualizado 
dos Lotes 

UND 
   

8 
Elaboração de Projeto de 
Regularização Fundiária 

UND 
   

TOTAL GERAL  
 

Valor por extenso 

 
 

ORLANDO REIS PANTOJA 
ORDENADOR DE DESPESA 
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ANEXO XIII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ________2022 - COHAB. 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DE PROJETO TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA, NOS 144 MUNICÍPIOS 
PARAENSES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO 
DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO, PLANIALTIMÉTRICO 
CADASTRAL E CADASTRO FÍSICO 
INDIVIDUALIZADO, ELABORAÇÃO E  EXECUÇÃO DE 
CADASTRO SOCIOECONÔMICO INDIVIDUALIZADOS, 
COLETA DE DOCUMENTOS, E TODAS AS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 
FEDERAL Nº 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL Nº 
9.310/2018, EM ÁREAS DESTINADAS A 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE 
INTERESSE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM OS 
PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E PARCELAMENTO 
DO SOLO, INFRAESTRUTURA, RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADADA, EM CONFORMIDADE COM O 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
XXXX/2022-COHAB/PA, TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS, QUE ENTRE SI FAZEM A 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 
- COHAB-PA, E A EMPRESA 
_______________________CONSOANTES AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES 

 
 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, 
sociedade de economia mista estadual, criada pela Lei N.º 3.282, de 13.04.1965 com 
Sede na Passagem Gama Malcher nº 361, Bairro; Souza, nesta cidade, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da fazenda CNPJ/MF nº 
04.887.055/0001-16, neste ato representada na forma do seu estatuto, por seu Diretor 
Presidente, Sr. ORLANDO REIS PANTOJA, brasileiro, administrador, portador do RG nº 
2705429-SEGUP/PA e CPF/MF nº 137.563.702-91, residente e domiciliado na Travessa 
Curuzú, nº 2303, Apartamento 1102, Bairro: Marco, CEP.: 66.085-431, na Cidade de 
Belém, Estado do Pará, nomeado pelo Conselho de Administração, conforme Ata da 1ª 



 
Pregão-SRP nº XX/2022  –  Regularização Fundiária – Processo nº 2021/1207042 
  

 

 

 
Companhia de Habitação do Estado do Pará 

Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 
CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

Pág. 2/30 

Reunião Extraordinária, datada de 09 de março de 2021 e por seu Diretor Administrativo 
e Financeiro, Sr. ÉRICO BRANDÃO PIMENTA, brasileiro, solteiro, advogado, portador 
do RG nº 6306887-PC/PA e CPF/MF Nº 013.553.432-16, residente e domiciliado na Av. 
Conselheiro Furtado, 3539, ap. 503 – Guamá, CEP: 66.073-160 – Belém/PA, doravante 
designada simplesmente CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXX, estabelecida à 
xxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
fazenda CNPJ/MF nº xxxxxxx, neste ato represantada pelo Sr.xxxxxxxxxxx, 
(QUALIFICAR), , residente e domiciliado à xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em 
conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXXX/2022-COHAB, Processo 
nº 2021/1207042 e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam 
e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
1.1. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
73, de 05 de agosto 2020, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar nº 147 de 7 
de agosto de 2014, Lei complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, Lei Estadual nº 
6.474, de 06 de agosto de 2002, Decreto Estadual nº 534 de 04 de fevereiro de 2020, 
Decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, Decreto Estadual nº 1.354, de 25 de agosto de 
2015, Instrução Normativa SEAD nº 002, de 6 de   novembro de 2018, no que couber a 
Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e o Decreto Estadual nº 2.121, de 28 de 
junho de 2018, aplicando-se, supletivamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de licitação n° 
XX/2022 (Pregão Eletrônico SRP) e aos termos da proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

 
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB, conforme parecer jurídico n° 
XXX/202X, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n° 
13.303/16 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/COHAB-PA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 

 
4.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para elaboração e execução de Projeto Técnico de Regularização Fundiária 
Urbana, nos 144 municípios paraenses, objetivando o desenvolvimento de 

http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/DOE%20N%C2%BA%206474.pdf
http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/DOE%20N%C2%BA%206474.pdf
http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/DECRETO%201887%20%20republicado.pdf
http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/DECRETO%201887%20%20republicado.pdf
http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/DECRETO%201887%20%20republicado.pdf
http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/DECRETO%201887%20%20republicado.pdf
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Serviços Topográficos de levantamento planialtimétrico, planialtimétrico cadastral 
e cadastro físico individualizado, elaboração e  execução de cadastro 
socioeconômico individualizados, coleta de documentos, e todas as medidas 
administrativas para regularização fundiária em conformidade com a Lei Federal nº 
13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018, descritas no presente documento, em 
áreas destinadas a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, em 
consonância com os Projetos de Urbanização e Parcelamento do Solo, 
Infraestrutura, Recuperação de Área Degradada 

 
4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se 
nele fossem  transcritos, os seguintes documentos: 
 
4.2.1. Anexo I - Termo de Referência 
4.2.2. Anexo II - Curva ABC 
4.2.3. Anexo III - Planta de Área Regularizável  
4.2.4. Anexo IV - Memorial do Lote 
4.2.5. Anexo V - Memorial da Poligonal 
4.2.6. Anexo VI - Modelo de Boletim de Cadastro de Logradouto – Face da Quadra – 
BCLF 
4.2.7. Anexo VII - Modelo de Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI 
4.2.8. Anexo VIII – Modelo do Boletim de Informações Socioeconômicas – BIS 
4.2.9. Anexo IX – Registro Fotográfico 
4.2.10. Anexo X - Matriz de Risco 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

 
5.1. A execução dos serviços poderá ocorrer em qualquer um dos 144 municípios do 
Estado do Pará, que serão definidos pela Cohab/PA conforme a necessidade da 
Companhia, com indicação das áreas, discriminação dos serviços a serem executados e 
o prazo para execução, podendo ser disponibilizados croquis, plantas e informações 
complementares para auxiliar no levantamento da área, com registro de dados e 
informações relevantes a serem observados. 
 
5.2. Os serviços deverão ser realizados/prestados de acordo com o cronograma 
disponibilizado pela Contratante, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, 
Decreto Federal nº 9.310/2018, legislações vigentes e com as necessidades 
especificadas na Ordem de Serviço, nos endereços e horários designados na OS’s, para 
efetivar a realização do serviço. 
 
5.3. O prazo para entrega dos produtos será estabelecido no Plano de Trabalho a ser 
executado após a assinatura do contrato, e especificamente na Ordem de Serviço 
emitida, em remessa única ou parcelada, na sede da Contratante. 
 
5.4. Os produtos serão recebidos, provisoriamente, pelo(a) responsável na COHAB pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
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proposta. 
 
5.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação à Contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.6. Os produtos serão recebidos definitivamente em prazos estabelecidos conforme o 
plano de trabalho a ser executado após a assinatura do contrato, e somente após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado. 
 
5.7. O recebimento provisório ou definitivo do produto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5.8. Os serviços correspondentes a projetos em núcleos urbanos cujas ações fazem 
parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC também serão analisadas pela 
Caixa Econômica Federal – CAIXA que também poderá solicitar ajustes no produto via 
COHAB/PA 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS 

 
6.1. As ações de Regularização Fundiária Urbana de núcleos urbanos informais visam 
regularizar ocupações consolidadas em áreas urbanas, cumprindo a função social da 
cidade e da propriedade, garantindo a acessibilidade à terra legal e urbanizada para 
famílias de baixa renda, como uma das soluções para o efetivo ordenamento territorial 
das cidades, requerem procedimentos complexos que envolvem várias atividades, e 
estão agrupado em cinco (05) etapas, originando a depender da situação do núcleo 
urbano, 08 produtos, conforme segue: 
 
1. Diagnóstico Fundiário; 
2. Mobilização Social; 
3. Reunião de Orientação aos Moradores; 
4. Reunião para Pactuação do Projeto de Regularização Fundiária; 
5. Levantamento topográfico planialtimétrico Georrefereciado; 
6. Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georrefereciado e 
Cadastro Físico Individualizado dos lotes; 
7. Cadastro Social das famílias, Coleta de Documentos e Montagem de dossiês; 
8. Elaboração do projeto de regularização fundiária. 
 

AÇÃO PRODUTO 

1. Diagnóstico Fundiário: Consiste na 
análise, estudo e pesquisa sobre a 
documentação da área objetivando 
elaboração da cadeia dominial, com 
identificação dos reais proprietários de 

Relatório contendo a pesquisa nos 
cartórios de registro de imóveis 
competentes bem como nos órgãos 
fundiários existentes com o 
equacionamento da situação fundiária da 
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modo que o registro em cartório possa ser 
efetivado com indicação pelo advogado 
responsável do instrumento jurídico que 
poderá ser utilizado. 

área, com elaboração da cadeia dominial 
e indicação do instrumento que poderá 
ser utilizado. 

2. Mobilização Social: Compreende 
atividades de sensibilização, mobilização, 
informação, capacitação e envolvimento da 
população moradora. O objetivo é a 
preparação da comunidade para participar 
do processo de regularização, levando 
informações detalhadas sobre as diversas 
atividades que serão desenvolvidas e 
esclarecendo-os sobre a importância e 
benefícios da regularização fundiária para 
sua comunidade.  
A mobilização também consiste na 
convocação dos moradores para a entrega 
da documentação necessária à instrução 
dos processos administrativos 
individualizados que se dará por meio de 
comunicação formal dirigida a cada 
morador, em modelo sugerido pela 
Contratante, informando data, horário e 
local para comparecimento nos plantões de 
atendimento, além da relação de 
documentos a serem apresentados, 
ratificando as orientações prestadas sobre 
o assunto durante as Reuniões de 
Orientação. 
A mobilização dos moradores deverá ser 
feita de forma individualizada, por meio de 
visita a cada residência e o espaço físico 
para realização deverá ser adequado ao 
tipo de evento, localizado no núcleo 
urbano, em horário não comercial, de 
maneira a favorecer o comparecimento dos 
moradores. 
A mobilização poderá a critério da 
Contratante utilizar outros meios auxiliares, 
como o carro som. 
Toda a equipe que irá fazer essa ação 
deverá ser capacitada pela Assistente 
Social responsável, quanto a maneira 
adequada de abordar o ocupante bem 
como as explicações que deverão ser 
dadas sobre o projeto. 

Relatório da ação de mobilização 
informando os dias da ação em campo, o 
quantitativo de famílias mobilizadas, 
registro fotográfico da ação, informação 
das tentativas em dias e horários 
diferenciados daqueles imóveis onde não 
foi possível a mobilização, bem como o 
comprovante assinado pelos moradores 
convocados. 

3. Reunião de Orientação aos Preparação de espaço físico onde será 
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Moradores: Esta modalidade de reunião 
deverá, obrigatoriamente, em uma primeira 
fase, anteceder ao início do levantamento 
topográfico cadastral dos imóveis e, numa 
segunda fase, anteceder a realização do 
cadastro social e da coleta de documentos 
dos moradores. 
Na primeira fase das reuniões serão 
abordados os aspectos específicos do 
levantamento topográfico cadastral, 
ressaltando-se a necessidade de o morador 
permitir o acesso dos cadastradores ao 
imóvel e, na medida do possível, 
acompanhar a medição do seu lote.  
Na segunda fase das reuniões serão 
apresentados aos moradores os 
cadastradores que atuarão no cadastro 
social, bem como o cronograma de 
execução, por rua ou quadra, conforme 
acordado com a Contratante, na tentativa 
de garantir a presença do morador na data 
prevista para a visita domiciliar, além de 
orientações quanto aos documentos 
pessoais e do imóvel que os moradores 
deverão ter para apresentação nos 
plantões de atendimento. 
Considerando o tamanho do núcleo urbano 
e o número de famílias objeto do trabalho, 
a metodologia de mobilização específica 
para as reuniões de orientação propõe um 
processo de setorização que divide a área 
em vários setores, ou seja, para cada 400 
imóveis é estabelecido 01 (um) setor, e 
para cada setor são realizadas 02 reuniões 
com os moradores, uma antes da 
topografia e outra antes do cadastro social 
e coleta de documentos. 
Dessa forma, o número de reuniões com 
este caráter, em cada núcleo urbano, será 
proporcional ao quantitativo de famílias 
nele residentes, admitindo-se como 
parâmetro inicial a mobilização de até 400 
famílias, para cada reunião. 
A Contratada submeterá à apreciação da 
Contratante o planejamento da mobilização 
e logística para o evento. 

realizada a reunião que deverá prever 
cadeira para as famílias mobilizadas, 
sistema de som com microfone, 
datashow e notebook disponíveis no 
momento do evento. Impressão de 
folders explicativos da ação. 
A locação/disponibilização do espaço 
está inclusa no produto Reunião de 
Orientação, ou seja, evetuais custas de 
locação já devem estar previstas no valor 
para execução. 
Após a realização da reunião deverá ser 
apresentado Relatório contendo registro 
fotográfico, frequência dos participantes, 
material utilizado e disponibilizado para 
os participantes, além das principais 
ocorrências. 
 

4. Reunião para Pactuação do Projeto de Preparação de espaço físico onde será 
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Regularização Fundiária: Esta reunião 
tem como objetivo apresentar a proposta 
preliminar do Projeto de Regularização 
Fundiária do núcleo urbano a todos os 
moradores e receber as contribuições 
pactuando os diversos aspectos da 
proposta. 
Deverá ser preparada de forma didática e 
em linguagem acessível buscando a 
compreensão de seu conteúdo pelos 
participantes, e em decorrência, promover 
uma participação qualificada nas 
discussões e deliberações sobre os 
aspectos urbanísticos, ambientais do 
Projeto, dentre outros. 
As especificidades do núcleo urbano 
nortearão a modelagem do evento de 
pactuação, tanto no que diz respeito ao 
quantitativo de participantes como à 
estratégia de mobilização, que deverão ser 
discutidos previamente com a Contratante. 

realizada a reunião que deverá prever 
cadeira para as famílias mobilizadas, 
sistema de som com microfone, 
datashow e notebook disponíveis no 
momento do evento. Impressão de 
folders explicativos da ação. 
A locação/disponibilização do espaço 
está inclusa no produto Reunião de 
Orientação, ou seja, evetuais custas de 
locação já devem estar previstas no valor 
para execução. 
Após a realização da reunião deverá ser 
apresentado Relatório contendo registro 
fotográfico, frequência dos participantes, 
material utilizado e disponibilizado para 
os participantes, além das principais 
ocorrências. 

5. Levantamento topográfico 
planialtimétrico Georrefereciado: 
Levantamento topográfico planimétrico 
acrescido da determinação altimétrica do 
relevo do terreno e da drenagem natural. 
Tem por objetivo o levantamento dos 
limites, confrontações, amarração 
geodésica da área para determinação de 
sua superfície e posicionamento 
geográfico da área para determinação de 
seu perímetro e coordenadas 
georreferenciadas no Sistema de Projeção 
UTM, incluindo, quando houver, o 
alinhamento da via ou logradouro com o 
qual faça frente e com a elaboração de 
memorial descritivo como elemento 
complementar. Deverá conter 
detalhamento de tantos pontos quantos 
sejam necessários para que seja possível 
representar fielmente as divisas da área 
principal, sistema viário, eixo de vias, 
meio-fio, tipo de pavimentação, nome 
oficial do logradouro e popular, quadras, 
lotes, muros e cercas de divisa entre as 
habitações, guias, sarjetas, bocas de lobo, 
tampões, redes de esgoto pluvial e 

a) Planta topográfica da área, em escala 
compatível, contendo as seguintes 
informações: 
 

 Área física territorial do levantamento; 

 Sistema geodésico de referência 
SIRGAS 2000; 

 Sistema de projeção em UTM; 

 Indicação do norte verdadeiro; 

 Sistema viário existente. 

 Fechamento de quadras e meio-fio, 
quando possível. 

 
b) Memorial Descritivo da área 
 
c) ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) 
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sanitário, rede de energia elétrica, rede de 
telefonia, valas, zonas alagadiças, 
erosões, muros de arrimo, demarcação 
das áreas livres e institucionais, nascentes 
e córregos, entre outros, abrangendo 
inclusive o entorno de até 20m da área a 
ser medida. Deverá acompanhar memorial 
descritivo referente à totalidade da área 
levantada. 
Deverá constar no levantamento a 
localização de toda vegetação arbórea, os 
equipamentos públicos e mobiliários 
urbanos, a localização dos cursos d’água, 
nascentes, talvegues e afloramentos 
rochosos no interior da área e em suas 
divisas, entre outros aspectos físicos 
existentes. 
Deverá ser dada especial atenção a 
possíveis projeções ou execuções de 
ruas, avenidas ou rótulas na área 
levantada e a amarração dos arruamentos 
e infraestrutura adjacentes aos limites da 
área, de forma que assegure o 
desenvolvimento dos projetos. 
Deverão ser levantadas as coordenadas 
georreferenciadas dos vértices, a distância 
entre os vértices, azimutes e ângulos 
internos, os confrontantes identificados 
pelo número de porta, além da área e 
perímetro, podendo-se fazer uso de trena, 
quando comprovada a impossibilidade de 
execução da topografia, mediante 
autorização prévia da Contratante. 
Todos os pontos que forem necessários 
deverão ser ligados para que haja o 
fechamento específico das quadras 
levantadas e também do meio-fio quando 
houver possibilidade. 

6. Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral 
Georrefereciado e Cadastro Físico 
Individualizado dos lotes: O 
levantamento topográfico planialtimétrico 
consiste no levantamento topográfico 
planialtimétrico acrescido de desenho 
individualizado de cada lote e da 
respectiva unidade imobiliária, conforme 

a) Planta topográfica da área contendo 
todos os lotes inseridos nas quadras da 
poligonal levantada, em escala 
compatível, contendo as seguintes 
informações: 
 

 Sistema geodésico de referência 
SIRGAS 2000; 

 Sistema de projeção em UTM; 
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padrões técnicos fornecidos pela 
Contratante e o Cadastro Físico 
Individualizado dos lotes consiste no 
preenchimento de boletins cadastrais com 
informações sobre as características 
individuais do terreno e suas benfeitorias 
e do logradouro por face de quadra, do 
desenho de planta individualizada de cada 
lote regularizável, da fotografia 
individualizada de cada imóvel levantado e 
do memorial descritivo de cada lote 
regularizável. 
A Contratada deverá fazer a digitalização 
dos dados coletados por meio de inserção 
em Banco de Dados próprio, a ser 
disponibilizado pela Contratante. 
A Contratante poderá, mediante avaliação, 
realizar ajustes nos modelos 
disponibilizados em virtude da qualidade 
nos serviços. 
Os levantamentos topográficos citados 
serão georreferenciados e atenderão as 
NBR 13.133/1994 (Execução de 
Levantamento Topográfico), NBR 14.653-
1 (Avaliação de bens - Parte 1: 
Procedimentos gerais) e NBR 14.653-2 
(Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis 
Urbanos). 
Deverão constar representadas através de 
fechamentos de polígonos as dimensões 
e área de cada um dos lotes, das quadras 
e das edificações, e nestas deverão ser 
representadas as áreas cobertas como 
telheiros, estacionamentos cobertos, 
identificação do número de pavimentos, 
elementos construtivos, áreas livres e 
número de porta. 
O levantamento deverá possibilitar a 
identificação, em cada lote, das 
coordenadas georreferenciadas e dos 
ângulos internos, relativos aos seus 
vértices; do perímetro, da área do lote e 
das áreas das edificações existentes. 
Especificamente, os lotes deverão conter 
os dados especificados anteriormente e 
ter seus vértices numerados em sentido 
horário, a partir da testada principal do 

 Sistema viário existente; 

 Quadras, lotes e suas divisas, 
identificação de áreas livres,dados das 
edificações, referentes ao nº de porta, 
elemento construtivo e nº de 
pavimentos, em cada lote. 

 
b) Boletim de Cadastro Imobiliário de 
cada imóvel, em escala compatível, 
conforme orientação da Contratante; 
 
c) Boletim de Cadastro de logradouros e 
face de quadra, conforme orientação da 
Contratante; 
 
d) Planta de Área Regularizável, de 
cada de cada imóvel, em escala 
compatível, conforme orientação da 
Contratante; 
 
e) Memoriais Descritivos dos lotes 
levantados, conforme orientações da 
Contratante. Caderno de quadras. 
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terreno que dá acesso à via pública, 
confluente com a sua lateral esquerda, 
devendo constar o código de identificação 
de cada lote e da quadra, arbitrados pela 
Contratante. 
Deverão ser representadas as divisas do 
imóvel (cercas, muros, piquetes, grades, 
mourões, rios, etc.) de forma a melhor 
caracterizar os seus limites. 
Nos lotes lindeiros à direita e à esquerda 
do lote a ser medido, deverão ser 
identificados seus números de porta e 
obtidas medidas somente de suas 
testadas e, nos casos de testadas com 
mais de um elemento, deverá constar a 
medida equivalente gerada a partir do 
vértice mais externo até a projeção do 
alinhamento lateral. 
Deverão ser obtidas com uso de 
equipamentos geodésicos de alta 
precisão, com exceção dos casos que 
tiverem comprovada a impossibilidade e 
mediante avaliação técnica da 
Contratante, as seguintes medidas de 
cada lote: testada, laterais direita e 
esquerda, linha de travessão, as testadas 
dos lotes lindeiros, as dimensões das 
edificações existentes e o afastamento 
frontal da edificação até o limite do terreno 
e deste até o meio fio existente. 
Deverá constar o logradouro principal para 
o qual o lote faz frente e os logradouros à 
direita, esquerda e fundos da quadra na 
qual o lote está inserido, bem como todas 
as vias, com saída ou não, inseridas na 
quadra, com exceção dos casos onde for 
comprovada a sua inviabilidade, mediante 
avaliação técnica da Contratante e 
posterior autorização pela mesma; 
Todos os lotes e quadras terão seu 
perímetro demarcado por uma polyline, 
que deverá ser gerada a partir da 
eliminação de erros do desenho através 
de topologia, método este utilizado em 
programa de desenho específico AutoCad, 
ArcGis ou Qgis. 
Deverá constar o código de identificação 
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de cada lote e da quadra, 
preferencialmente aquele utilizado pelo 
setor tributário municipal. 
O Cadastro Físico consiste no 
preenchimento de boletins cadastrais com 
informações socioeconômicas, para cada 
lote residencial e comercial deverá ser 
preenchido o boletim com as informações 
individuais dos moradores e as 
características da unidade imobiliária. 
Os modelos e as orientações para 
preenchimento dos boletins serão 
fornecidos pela Contratante, ou ainda 
mediante avaliação, realizar ajustes em 
virtude de necessidade de adaptação para 
áreas específicas de atuação e de 
metodologia de trabalho. 
A Contratada deverá fazer a digitalização 
dos dados coletados por meio de inserção 
em Banco de Dados. 
A fim de viabilizar o acompanhamento, 
monitoramento e fiscalização da inserção, 
a Contratada deverá dispor de sede 
própria, localizada no Município onde se 
desenvolve o projeto, caso a mesma seja 
situada fora do referido município e/ou do 
Estado do Pará, até a conclusão de todas 
as atividades que abrangem o contrato. 
Na ocasião da reunião de orientação, a 
equipe de campo da Contratada se 
apresentará aos moradores, devidamente 
identificada, com uniforme e crachá, 
informando-o sobre o processo para que 
seja autorizada a realização da vistoria no 
imóvel. 
Nos casos onde as equipes da Contratada 
forem impossibilitadas de executar o 
serviço, como em imóveis fechados ou 
não autorizados, deverá haver a sua 
devida comprovação. Na primeira situação 
deverá ser realizado  um total de 03 (três) 
tentativas, em dias e horários diferentes, 
com comprovação através de registro 
fotográfico, acompanhado das devidas 
anotações quanto ao dia e hora da visita. 
No que tange a segunda situação, a 
comprovação se dará por meio de 
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documentação específica de não 
autorização, em modelo a ser fornecido 
pela Contratante ou por ela aprovado, 
devidamente assinado pelo responsável 
do imóvel. 
A Coleta da documentação de moradores é 
de responsabilidade da Contratada que 
deverá dispor em seu quadro de 
advogado(a) e Assistente Social ou 
Cientista Social para assessoramento e 
desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao objeto deste Termo de 
Referência. 

Quanto ao Georreferenciamento (Aplicável às ações de Levantamento 
topográfico planialtimétrico Georrefereciado e Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral Georrefereciado e Cadastro Físico Individualizado dos 
lotes):  
Os dados dos levantamentos topográficos devem ser apoiados em poligonais 
eletrônicas com vértices nivelados geometricamente ou trigonometricamente e 
materializados em marcos de concreto, pinos de aço ou piquetes de madeira de lei, 
cravados em locais resguardados; 
As poligonais devem adotar como partida, os pontos da rede geodésica oficial do 
Município em que se realiza o Projeto ou utilizar a base do IBGE pertencente à RBMC 
(Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) para 
processamento e ajustamento de pontos determinados por receptores de sinais de 
satélites GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS e SBAS); 
Tanto para o rastreio geodésico quanto para o transporte de coordenadas deverão ser 
utilizados receptores de sinais de satélites GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS 
e SBAS), geodésicos de dupla freqüência (L1+L2), RTK/GSM, RTK e Pós-
Processado, ou Pós-Processado (estático) com precisão após processamento de 20 
mm + 2ppm. (68,7%). Deverão ser observadas as seguintes condições para alcançar 
a precisão supracitada: PDOP < 6; horizonte mínimo de rastreamento (máscara) na 
“BASE”: 15°; horizonte mínimo de rastreamento (máscara) no “ROVER/MÓVEL”: 10°; 
intervalo de gravação de dados: 15s (quinze segundos); e Estação Total, desde que 
com controle de fechamento e nivelamento geométrico com nível topográfico e 
automático de precisão com poligonal contranivelada. VANTs (Veículos Aéreos Não 
Tripulados) do tipo RPA (aeronave Pilotada Remotamente) com a certidão do 
cadastro no SISANT ANAC, exemplificando o modelo, o uso, ramo de atividade, 
fabricante, modelo, número de série, peso e documentos do operador cadastrado. 
Todos os pontos levantados existentes nas poligonais deverão ser georreferenciados 
através do Sistema de Projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), utilizando o 
DATUM oficial SIRGAS 2000 e realizar o transporte do RN (Referência de Nível) por 
nivelamento geométrico; 
O ajustamento de poligonais e tolerâncias deve estar conforme a base cartográfica do 
Município onde está sendo realizado o projeto que é de até 10 cm. 
A Contratante fornecerá à Contratada, todos os padrões técnicos adotados pelo INA 
Companhia no tocante aos desenhos individualizados dos lotes, tanto quanto a 
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metodologia adotada para o preenchimento e os critérios de avaliação das informações 
a serem preenchidas nos Boletins Cadastrais, mediante treinamentos específicos. 

7. Cadastro Social das famílias, Coleta 
de Documentos e Montagem de dossiês: 
Levantamento socioeconômico, através da 
aplicação de formulários, com o objetivo de 
caracterizar o uso e os responsáveis pelo 
imóvel, inlcuindo sua condição 
socioeconômica. Coleta de cópia da 
documentação dos beneficiários e 
preenchimentos dos instrumentais 
constantes no processo de regularização 
fundiária. Montagem dos dossiês para 
formalização de processo, contendo o 
cadastro social, documentação proveniente 
da coleta de documentos e peças técnicas 
individualizadas. 

Dossiês completos contendo o Boletim 
de Informação Sócio Econômica – BIS, 
devidamente preenchido correspondente 
a cada família cadastrada, devidamente 
validado pelo profissional habilitado pela 
Contratada, cópia da documentação 
refente ao lote e a família ocupante, 
formulários integrantes do processo de 
regularização preenchidos e pareceres 
urbanísticos, sociais e jurídicos com 
parecer final conclusivo. 

8. Elaboração do projeto de 
regularização fundiária: Elaboração de 
dossiê escrito, bem como plantas e 
documentos necessários à elaboração do 
projeto, conforme estrutura à ser fornecida 
pela Contratante, de acordo com a situação 
de cada área. O projeto deverá conter 
todos os itens necessários conforme a lei 
federal nº13.465/2017 e art. 31 do decreto 
nº 9.310/2018. 

Este serviço refere-se à elaboração do 
Projeto de Regularização Fundiária 
Urbana e a orientação técnica para sua 
aprovação no órgão competente. Os 
produtos a serem apresentados pela 
Contratada são: 

 01 (um) Projeto de Regularização 
Fundiária (volume escrito), e 01 projeto 
em mídia assinado digitalmente pelo 
técnico responsável, contendo em seus 
anexos: 
a) Levantamento topográfico 
planialtimétrico georreferenciado; 
b) Levantamento topográfico 
planialtimétrico cadastral 
georreferenciado; 
c) Diagnóstico Fundiário com a indicação 
do instrumento jurídico que será utilizado; 
d) Localização da área; 
e) Equipamentos públicos; 
f) Infraestrutura básica existente 
(energia elétrica, abastecimento de 
água, rede de esgoto, coleta de lixo) 
exemplificada também em mapas 
iluminados; 
g) Planta de parcelamento do solo; 
h) Planta de Área regularizável; 
i) Proposta de melhorias de infraestrutura 
(quando necessário); 
j) Proposta de compensação urbanística 
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e ambiental (quando necessário); 
k) A Certidão de Regularização 
Fundiária; 
l) Elaborar estudo técnico ambiental, 
caso a Contratada identifique parcelas 
do núcleo urbano informal situado em 
áreas de preservação permanente; 
m) A organização e saneamento do 
processo administrativo, incluindo todos 
os documentos coletados e o 
requerimento dos legitimados; 
n) A relação dos beneficiados a ser 
submetida ao cartório; 

 01 (uma) Nota técnica contendo 
orientações sobre o procedimento a ser 
adotado para aprovação do projeto. 

 RRT (registro de 
Responsabilidade Técnica) emitido pelo 
responsável pelo projeto. 
O Projeto de Regularização Fundiária 
elaborado deverá atender integralmente 
ao previsto no artigo 35 da Lei Federal 
nº 13.465/2017, e artigo 31 do Decreto 
Federal nº 9.310/2018, será 
apresentado em meio físico 1 (uma) 
cópia e meio digital em 01 (uma) mídia 
gravada em CD ou DVD e identificado 
com o nome do núcleo urbano, com 
toda a documentação assinada 
digitalmente pelo responsável do 
projeto. O produto correspondente ao 
serviço executado será submetido à 
análise e aprovação da Contratante. 
Deverá ser apresentada ART/RRT pela 
elaboração do projeto, e todas as 
plantas e documentos deverão estar 
assinados pelo profissional responsável. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
7.1. As plantas dos levantamentos topográficos deverão ser apresentadas com selo 
padrão, nos formatos estabelecidos pela Contratante, que poderá ainda apresentar 
modelos de formulários usados no cadastramento. 
 
7.2. Com relação à prancha da área total do levantamento deverá conter a indicação do 
sistema de coordenadas utilizado, a forma de quadrícula de 50m x 50m, a origem desse 
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sistema e sua orientação em relação ao norte verdadeiro; Em caso de subdivisão do 
desenho em mais de uma prancha, cada prancha deverá ser numerada e conterá uma 
planta de situação que permita localizar o setor em relação ao total da área. 
 
7.3. O desenho topográfico será elaborado em arquivo no formato DWG, compatível com 
o software AutoCAD. 
 
7.4. Os boletins e suas respectivas plantas individuais, em escala compatível com a 
metragem quadrada de cada lote, nos casos que houver, deverão ser apresentados em 
folhas tamanho A4, com selo padrão fornecido pela Contratante. 
 
7.5. Os cadernos de quadra deverão ser apresentados encadernados em folhas tamanho 
A4 e a ordem seqüencial dos itens será de acordo com as orientações da Contratante. 
 
7.6. Os memoriais, especificações e demais textos deverão ser executados em arquivos 
compatíveis com MSWORD e EXCELL, com extensão DOC ou XLS. No caso dos 
memoriais também haverá formatação específica, a ser informada previamente pela 
Contratante, para a inserção no banco de dados; 
 
7. Cada planta técnica, memorial descritivo, boletim cadastral e caderneta de campo 
deverão ser assinados por responsável técnico credenciado e com registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 
 
7.8. Os modelos dos boletins, layout das plantas e orientações específicas serão 
disponibilizados pela Contratante. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

 
8.1. Serão entregues em meio físico e digital os seguintes produtos: 
 
a) No item diagnóstico fundiário, 02 (duas) vias do Relatório contendo a pesquisa nos 

cartórios de registro de imóveis competentes bem como nos órgãos fundiários 
existentes com o equacionamento da situação fundiária da área, com elaboração da 
cadeia dominial e indicação do instrumento que deverá ser utilizado; 
 

b) No item mobilização social, 02 (duas) vias do Relatório da ação de mobilização 
informando os dias da ação em campo, o quantitativo de famílias mobilizadas, registro 
fotográfico da ação, informação das tentativas em dias e horários diferenciados 
daqueles imóveis onde não foi possível a mobilização, bem como o comprovante 
assinado pelos moradores convocados; 

 
c) No item reunião de orientação aos moradores, o produto será a reunião realizada e 

posterior encaminhamento de 02 (duas) vias do Relatório contendo registro fotográfico, 
frequência dos participantes, apresentação utilizada na reunião, material 
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disponibilizado para os participantes, além das principais ocorrências; 
 

d) No item reunião de orientação de pactuação do projeto de regularização fundiária, o 
produto será a reunião realizada e posterior encaminhamento de 02 (duas) vias do 
Relatório contendo registro fotográfico, frequência dos participantes, apresentação 
utilizada na reunião, material disponibilizado para os participantes, além das principais 
ocorrências; 

 
e) No item levantamento topográfico planialtimétrico, 02 (duas) vias da versão final da 

planta do levantamento topográfico planialtimétrico, e 02 (duas) vias do memorial 
descritivo da área total; 

 
f) No item levantamento topográfico planialtimétrico cadastral e cadastro físico 

individualizado dos lotes, deverá ser apresentado: 
 

 02 (duas) vias da versão final da planta do levantamento topográfico planialtimétrico 
cadastral; 

 02 (duas) vias do Boletim de Cadastro Imobiliário de cada imóvel, em escala 
compatível, conforme orientação da Contratante; 

 01 (uma) via do Boletim de Cadastro de logradouro e face de quadra, conforme 
orientação da Contratante; 

 03 (três) vias da Planta de Área Regularizável, cada imóvel, em escala compatível e 
memorial descritivo dos lotes levantados; 

 03 (três) vias do Memoriais Descritivos dos lotes levantados, conforme orientações 
da Contratante. 

 
NOTAS: 
 
1. A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Registro de responsabilidade 
Técnica deverá (ão) ser feitas imediatamente após a assinatura do Contrato e entregue 
na Dipol/Gereg. 
 
2. Os produtos deverão ser entregues também com cópia gravada em meio digital (CD 
ou DVD), sendo identificados através de selo com o nome do projeto ou serviço em 
questão, o nome dos arquivos e a data em que foram produzidos. 
 
3. Os arquivos deverão ser gravados em CD ou DVD, não compactados. 
 
4. Conforme a necessidade da Contratante ainda poderão ser solicitados em meio digital, 
os seguintes produtos: 
 

 As poligonais e irradiações de todos os levantamentos topográficos apresentados, 
separados em diretórios de forma adequada, em extensão compatível com o 
software TOPOGRAPH; 

 A planilha de cálculo analítico da área e relatório de cálculo e ajustamento da 
poligonal da área; 
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 Os dados geodésicos brutos e processados, resultantes do rastreio com receptor de 
sinais de satélites GNSS; 

 
g) No item Cadastro Social das famílias, Coleta de Documentos e Montagem de Dossiês, 

o produto será o Dossiê completo contendo o Boletim de Informação Sócio Econômica 
– BIS, devidamente preenchido correspondente a cada família cadastrada, devidamente 
validado pelo profissional habilitado pela Contratada, cópia da documentação refente ao 
lote e a família ocupante, formulários integrantes do processo de regularização 
preenchidos e pareceres urbanísticos, sociais e jurídicos com parecer final conclusivo 
da modalidade de Reurb, deferimento ou indeferimento. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CONTEÚDO, PADRONIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS 

PRODUTOS TÉCNICOS 

 
8.1. As especificações e requisitos referentes ao desenho técnico, dos levantamentos da 
poligonal e dos lotes por unidade,serão disponibilizados pela Contratante, que orientará 
quanto aos procedimentos para adequação dos produtosàs referidas especificações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS A SEREM 
UTILIZADOS 

 
10.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para a perfeita execução dos 
serviços serão fornecidos pela Contratada, que disponibilizará à Contratante, os 
competentes laudos de aferição dos mesmos, bem como, os certificados de calibração 
emitidos para Receptores Geodésicos, Estações Totais e Níveis Topográficos, por 
laboratório especializado, todos com validade no período de execução dos trabalhos. 
 
10.2. Deverão ser utilizadas apenas Estações Totais que possibilitem medições com e 
sem o uso de prisma e os dados coletados, compatíveis com microcomputadores e com 
programas específicos de topografia (processamento de dados de campo, cálculos e 
geração de desenhos). 
 
10.3. Deverão ser utilizados apenas receptores de sinais de satélites GNSS (GPS, 
GLONASS, GALILEO, QZSS e SBAS), geodésicos pós-processados (estáticos), 
geodésico RTK e pós-processado, e receptor geodésico RTK/GSM, para fixação de 
pontos geodésicos de partida dos serviços de levantamento topográficos. 
 
10.4. A critério da contratante para alguns projetos específicos, poderão ser utilizados 
Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT´s e/ou drones e softwares de pós-
processamento das imagens com Agisoft Photoscan e/ou softwares similares todos de 
acordo a legislação vigente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
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11.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as 
condições demonstradas para habilitação na licitação efetuada, de modo a garantir o 
cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja 
validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das 
obrigações assumidas. 
 
11.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada 
pagamento, a CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas. 
 
11.1. A CONTRATANTE deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato 
Social da Empresa CONTRATADA, através do envio de cópia do contrato 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
12.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Termo de 
Referência, Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
a) Executar os serviços expressamente relacionados neste instrumento, assim como, 
todos aqueles necessários à plena execução do objeto deste Termo de Referência; 
 
b) Os serviços deverão ser executados com técnica, respeitando as normas, 
regulamentos e leis aplicáveis aos levantamentos topográficos, em especial a NBR-
13.333/1994, NBR-14653-1, NBR-14653-2 e normas correlatas; 
 
c) Mobilizar os equipamentos e recursos necessários à execução dos serviços, incluindo 
fornecimento de água, frete, deslocamentos e guarda de equipamentos e materiais 
(dentro ou fora da área), vigilância do local, veículos, inclusive arcando com todos os 
custos como combustível, manutenção, seguro, etc., necessários e suficientes para 
conclusão dos serviços no prazo e com a qualidade estipulados pela Contratante; 
 
d) Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação de seus empregados que deverão 
estar uniformizados, com crachá de identificação e possuir acessórios e equipamentos de 
segurança de acordo com as Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina no 
Trabalho vigentes; 
 
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto na Ordem de Serviço, com a devida comprovação; 
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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g) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
 
h) Responsabilizar-se por todos os atos dos seus subordinados durante a execução dos 
serviços, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação escrita, 
qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente 
pela Contratante, correndo por conta única e exclusiva da Contratada, quaisquer ônus 
legais, trabalhistas e previdenciários, bem como, qualquer outra despesa que de tal fato 
possa decorrer; 
 
i) Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de 
categoria profissional idêntica; 
 
j) A Contratada deverá ter disponibilidade de profissionais e equipamentos para atender 
vários serviços concomitantemente, sem interferir na qualidade de execução dos que já 
se encontram em andamento e nos prazos estabelecidos; 
 
k) A contratada deverá dispor de um local na área do empreendimento para 
gerenciamento e controle das atividades e ações estabelecidas no termo de referência; 
 
l) Disponibilizar a todo seu pessoal de campo e de escritório álcool em gel a 70%, 
máscaras de proteção facial, bem como instruir aos mesmos a manter o distanciamento 
social, quando das visitas aos imóveis a fim de se evitar a eventual proliferação do 
Covid-19. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1. São obrigações da COHAB/PA: 
 
a) Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos sendo 
que, os prazos de execução, recebimento, análise e homologação dos produtos serão 
estabelecidos, conforme as áreas de atuação e seus respectivos volumes de serviço; 
 
b) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
 
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos serviços prestados, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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f) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada 
sobre o objeto da contratação; 
 
g) A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem 
como por qualquer dano a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 
14.1. Caberá a Contratante a fiscalização da execução dos serviços licitados, bem como 
recebimento provisório e definitivo dos produtos. 
 
14.2. Serão designados representantes da Contratante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos serviços e respectivos produtos, objetivando a verificação do cumprimento 
das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, bem 
como pela atestação das notas fiscais e faturas correspondentes, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, nos termos da Lei 
nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB-PA. 
 
14.3. A fiscalização de que trata esse item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada 
pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
15.2. O pagamento será efetuado a cada etapa, por produto executado, entregue e 
aceitos, em definitivo, pela Contratante. 
 
15.3. Após a validação do produto, o processo será encaminhado à Diretoria Financeira 
objetivando dotação e empenho. Após a emissão do empenho, o mesmo será 
disponibilizado à empresa para emissão de nota fiscal e demais documentos fiscais 
objetivando seu pagamento junto ao setor financeiro. 
 
15.4. Ressaltamos que os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
deverão ter seus produtos analisados também pela Caixa Econômica Federal - CEF, e 
somente após o aceite da equipe técnica da instituição os produtos poderão ser pagos. 
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15.5. A fatura será paga após cada etapa de entrega do material, que será devidamente 
conferido e atestado pela Gerência Estratégica de Regularização – GEREG e Célula 
Executiva de Regularização Fundiária – CEREF ou Célula Executiva de Regularização 
Patrimonial - CEREP, devendo estar acompanhada das certidões a seguir descritas, 
todas devidamente regulares e dentro do prazo de vigência: 
 
a) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
 
b) Certidão Negativa das Receitas Estadual (tributária e não-tributária) e Municipal, se for 
o caso; 
 
c) Certidão de Regularidade junto a Caixa Econômica Federal (FGTS); e 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), atualizadas. 
 
15.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente na COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB, 
em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
15.7. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, 
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da 
respectiva reapresentação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da Ata de Registro de Preço, 
serão arcadas através das dotações orçamentárias próprias, indicadas antes da 
formalização do (s) contrato (s), conforme previsões/suplementações no Orçamento da 
COHAB/PA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
17.1. O valor do contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme detalhamento 
abaixo: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT 
TOTAL 

1 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico 

M2 
   

2 
Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral e 
Cadastro Físico 

UND 
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3 Diagnóstico Fundiário UND 
   

4 Mobilização Social UND 
   

5 Reunião de Orientação UND 
   

6 
Reunião de Pactuação e para 
Entrega de Registros 

UND 
   

7 

Cadastro Social das Famílias, 
Coleta de Documentos e 
Cadastro Físico 
Individualizado dos Lotes 

UND 
   

8 
Elaboração de Projeto de 
Regularização Fundiária 

UND 
   

TOTAL GERAL  
 

 
17.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
181. Para os contratos que vierem a ser assinados em decorrência da Ata de Registro de 
Preços, será exigida a prestação de garantia na ordem de 5% (cinco) por cento do 
valor global do ajuste, cujo prazo de vigência não poderá ser inferior a 02 (dois) meses 
após o término do prazo de vigência do Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
19.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei Federal 
nº 13.303/16, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o licitante 
que causar o retardamento do andamento do certame, fraudar de qualquer forma o 
procedimento desta licitação, ou o vencedor que convocado dentro do prazo de validade 
da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, falhar ou frustrar a 
execução do Contrato, e ainda às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, em observância ao direito à prévia defesa, que:  
 

OCORRÊNCIA 
PENALIDADES QUE PODERÃO SER 

APLICADAS 



 
Pregão-SRP nº XX/2022  –  Regularização Fundiária – Processo nº 2021/1207042 
  

 

 

 
Companhia de Habitação do Estado do Pará 

Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 
CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

Pág. 23/30 

1. Não assinar a Ata de Registro de 
Preços ou Contrato, ou não retirar a Nota 
de Empenho, quando convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta. 

 Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 2 (dois) anos, 
e/ou,  

 multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor registrado na Ata de Registro de 
Preços/Contrato, a juízo da Administração. 

2. Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

 Multa de 1% (um por cento) por dia 
de atraso, aplicada sobre o valor do 
serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte) 
dias.  

 Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto 
serviço. 

3. Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

 Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 1 (um) ano, 
e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato/Nota de Empenho. 

4. Substituir o objeto fora dos prazo 
estabelecido. 

 Multa de 1% (um por cento) por dia 
de atraso, aplicada sobre o valor do 
serviço não substituído, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do 
serviço. 

5. Deixar de entregar documentação 
exigida no Edital. 

 Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 01 (um) ano, 
e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato/Nota de Empenho/valor 
total estimado para o item. 

6. Comportar-se de modo inidôneo.  Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 2 (dois) anos, 
e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da contratação, a juízo da 
Administração. 

7. Fizer declaração falsa.  Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 2 (dois) anos, 
e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da contratação, a juízo da 
Administração 



 
Pregão-SRP nº XX/2022  –  Regularização Fundiária – Processo nº 2021/1207042 
  

 

 

 
Companhia de Habitação do Estado do Pará 

Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 
CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

Pág. 24/30 

8. Apresentar documentação falsa.  Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo período de 5 
(cinco) anos, e/ou, 

 Multa de 30% (trinta por cento) do 
valor do Contrato/Nota de Empenho. 

 Comunicar ao Ministério Público 
Estadual. 

9. Cometer fraude fiscal.  Impedimento de licitar com a 
Administração Pública pelo período de 5 
(cinco) anos, e/ou, 

 Multa de 30% (trinta por cento) do 
valor do Contrato/Nota de Empenho. 

 Comunicar ao Ministério Público 
Estadual. 

10. Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no 
Edital e seus Anexos, em que não se 
comine outra penalidade. 

 Multa de 0,5% (meio por cento) por 
dia de atraso, aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual, limitada a 

 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e 
a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do 
objeto. 

11. Inexecução total.  Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 2 (dois) anos, 
e/ou, 

 Multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da Ata de Registro de Preços. 

12. Inexecução parcial do serviço.  Impedimento de licitar com a 
COHAB-PA pelo período de 01 (um) ano, 
e/ou, 

 Multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor correspondente a parte não 
executada. 

 
20.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
serviço prestado, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, 
hipótese em que a CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas 
previstas neste Edital; 
 
20.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas 
nesta cláusula; 
 
20.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no 
respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo 
ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas; 
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20.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do 
CONTRATANTE que deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA; 
 
20.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela COHAB-PA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitem 30.1; 
 
20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar 
com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais; 
 
20.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303/2016 e subsidiariamente na Lei 
estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública do Estado do Pará; 
  
20.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade; 
 
20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais 
cadastros; 
 
20.11. Pelo inadimplemento contratual a CONTRATADA ficará sujeita às sanções 
previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais disposições da Lei nº 13.303/2016 
e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB-PA; 
 
20.12. Quando se tratar de sanção de multa, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
concomitantemente as penas de advertência, suspensão temporária para licitar e 
contratar com a Administração Estadual e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração; 
 
20.13. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a execução 
total ou parcial, do objeto, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, quando ocorrer fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato e de 
impedimento de sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo a sua ocorrência; 
 
20.14. As multas devidas e/ou prejuízos causados a CONTRATANTE pela 
CONTRATADA serão deduzidos dos valores a serem pagos; 
 
20.15. A CONTRATADA inadimplente que não tiver valores a receber da 
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CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para 
recolhimento da multa; 
 
20.16. A aplicação das aludidas multas não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato; 
 
20.17. As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PPRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
21.1. CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação e execução do objeto. 
 
 
I - Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:“prática 
corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 
 
II - “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
 
III - “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
 
IV - “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 
 
V - “prática obstrutiva”: 
 
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com 
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; 
 
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da 
Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros a promover inspeção. 
 
21.2. Considerando os propósitos acima elencados, a CONTRATADA concorda e 
autoriza que a Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua 
execução e todos os documentos, contas e registros a ele relacionados, aplicando-se as  
disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
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22.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, 
além das hipóteses legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e nº 
13.303/16, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB, sem prejuízo de outras disposições 
legais aplicáveis. 

 
Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de 
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-
se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e nº 13.303/16, 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ – COHAB 
 
Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do 
art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e nº 13.303/16, Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – 
COHAB, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
que houver sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência 
da a execução do Contrato até a data da rescisão. 
 
Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais 
acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
Instrumento. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 
23.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos 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 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com 
Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal e Lei nº 13.303/16, Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ - COHAB 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
24.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
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inicialmente entre os encargos da contratada para a justa remuneração dos serviços 
poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato. 
 
24.2. Os serviços inerentes a área de engenharia, tais como, levantamento 
planialtimétrico, planialtimétrico cadastral, etc., poderão ser reajustados pelo Índice 
Nacional da Construção Civil – INCC. 
 
24.3. Os demais serviços não inerentes a área de engenharia, tais como, cadastro físico 
individualizado, elaboração e  execução de cadastro socioeconômico individualizados, 
coleta de documentos, etc., poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA. 
 
24.4. Em ambas as situações previstas nos itens acima, o cálculo para apuração do 
reajuste devido obedecerá a seguinte fórmula: 
 

R =  V I – Io 
           Io 

onde:  
 
R – Valor do reajuste procurado 
V – Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo- Índice Inicial – refere-se ao mês de apresentação da proposta 
l – índice final – refer-se ao mês de aniversário anual da proposta; 
 
24.5. É vedada a inclusão, por ocasião do reequilíbrio, de beneficíios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, após o interregno mínimo de 
01 (um) ano e será contado, para a primeira repactuação 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
25.1. Fica permitida a subcontratação pela Contratada, devendo a subcontratada atender 
as mesmas exigências de qualificação técnica, econômico-financeira, regularidade 
jurídica e fiscal imposta a Contratada, sendo vedada a subcontratação de empresa ou 
consórcio que tenha participado: 
 
a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação; 
 
b) direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico ou executivo. 
 
25.2. Fica assegurada a COHAB/PA a prerrogativa para o exercício do amplo 
acompanhamento da execução da parcela subcontratada. 
 
25.3. A subcontratação não caracteriza qualquer vínculo contratual entre a COHAB/PA e 
a subcontratada ou seus empregados, inexistindo responsabilidade solidária ou 
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subsidiária. 
 
25.4. As subcontratações não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor da contratação.  
 
25.5. Fica vedada a subcontratação pelas subcontratadas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
26.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

 
27.1. Os contratos originados da Ata de Registro de Preços poderão ter vigência de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo; 
 
27.2. Os contratos que vierem a ser celebrados poderão, eventualmente, ter suas 
vigências prorrogadas, mediante Termo Aditivo, por igual ou período inferior ao do 
contrato administrativo original, limitadas a 60 (sessenta) meses, desde que configurada 
a vantajosidade, conforme o art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016. 
 
27.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser 
formalizadas no curso de vigência da ata. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

 
28.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DO FORO 

 
29.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para 
dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 
 
29.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e pactuado, 
lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os fins de direito, 
sem rasuras ou emendas, que depois de lido e achado em ordem, também é assinada 
eletronicamente pelos contraentes, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
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Belém/PA, _____ de ________ de 2022. 
 
 

 
__________________________ 

ÉRICO BRANDÃO PIMENTA 
Diretor Administrativo Financeiro 

 

 
__________________________ 

ORLANDO REIS PANTOJA 
Diretor Presidente 

 
 

__________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 
 

 
__________________________ 

XXXXXXXXXXX 
Gestor do Contrato 

 

 

TESTEMUNHAS 

ASSINATURA CPF 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


