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CONVITE Nº 002/2015 – REPETIÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0032/2015 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA – PIAUÍ, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público, para o conhecimento de todos os interessados 

que realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

regida pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 09:00 horas do dia 

14 de Julho de 2015, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal, 

situada na Rua Francisco Alves Mendes, n° 149 – COCAL DE TELHA - PI, onde podem 

ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, no endereço acima, em todos os 

dias úteis, das 8:00 às 12:00 horas. 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 – Destina-se a presente licitação a contratação de empresa de Consultoria 

para elaboração e execução do Plano de Regularização Fundiária com o intuito de 

promover a regularização jurídico-fundiária da zona urbana, em favor das famílias 

moradoras com a expedição do Título ou Termo de Concessão de Direito Real sobre o 

imóvel em COCAL DE TELHA – PI. 

1.2 – São anexos deste Convite: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Declaração de que não Emprega Menores; 

Anexo III – Modelo da Proposta; e 

 Anexo IV – Minuta do Contrato. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do presente certame as empresas, cadastradas ou não, 

escolhidas e convidadas por este Município, e as cadastradas que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas, e que apresentarem toda a documentação exigida nos subitens 5.1., e válidas 

na data da abertura do procedimento; 
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2.2 – Ressalta-se que os documentos para habilitação e a proposta devem ser 

apresentados em envelope distintos, ou seja, um envelope para os documentos de 

habilitação e outro envelope contendo a proposta, conforme itens 5 e 6 deste Edital.   

3 – DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E CREDENCIAMENTO 

3.1 – Cada licitante poderá participar do presente Convite diretamente ou através de um 

representante legal que será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório e a 

responder, para todos os atos e efeitos previstos neste instrumento, por sua 

representada; 

3.2 – O credenciamento do representante legal será feito quando da entrega dos 

envelopes mediante a apresentação, junto à Comissão Permanente de Licitação, dos 

documentos abaixo, devidamente autenticados ou cópia acompanhada do original: 

a) Cédula de identidade; 

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do 

representante ser sócio-gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a 

outorga de poderes, na forma da lei; e 

c) Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 

credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular de procuração, 

neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe 

confere amplos poderes de representação pertinente ao Certame. 

3.3 – O representante legal poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, 

não sendo admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante; 

3.4 – Se a empresa licitante se enquadrar nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 

como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), deverá a 

mesma, no momento do credenciamento, apresentar uma declaração de (ME) e (EPP), 

para efeito de aplicação do “direito de preferência’’ previsto na citada norma. 

3.4.1 – A declaração de que trata o item anterior, para efeito de comprovação da 

condição MICROEMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá 
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ser substituído pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução 

Normativa do DNRC nº 103/2007, publicada no D.O.U. no dia 22/05/2007.  

3.5 – A falta ou incorreção dos documentos mencionados acima, deste Edital, não 

impedirá a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o 

representante de manifestar-se nas fases do procedimento licitatório. 

4 – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

Não poderão participar do presente Convite, empresas que se enquadrarem em uma ou 

mais das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente.  

5 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1 – Para se habilitarem ao presente Convite, os interessados deverão apresentar os 

documentos abaixo relacionados, nos termos dos artigos 27 a 31 e 32, § 1º, da Lei nº 

8.666/93, através de seus representantes, no local, data e horário indicados no 

preâmbulo deste Edital, em envelope inteiramente fechado, contendo em sua parte 

externa, além da razão social e endereço da licitante, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 

CONVITE Nº 002/2015 - REPETIÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ABERTURA: DIA 14/07/2015 ÀS 09:00 HORAS 

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

5.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição: 
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a) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao 

estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 

27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do 

Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo III). 

 

5.1.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

a) Contrato social e o último aditivo. 

 

5.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 

                a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão 

Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão 

Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do 

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

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão 

Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do 

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

 

d) Cópia atualizada do CNPJ; 

 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS (Lei n.º 8.036/90); 

 

f) Certidão Negativa de Débito - CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011). 

 

5.1.4 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue 

obrigatoriamente em 01 (uma) via e, também, deverá ser apresentada em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da 

lei nº 8.666/93. 

5.1.5 – A não apresentação de documentos ou o não cumprimento de quaisquer das 

exigências do item 5 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - importará na 

imediata inabilitação da licitante. 

5.2 – Da Qualificação Técnica 

5.2.1 - Inscrição da empresa no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia a que estiver vinculado. 

6 – DA PROPOSTA 

6.1 – A proposta deverá ser datilografada ou digitada, assinada e rubricada em todas as 

suas páginas e anexos pelo seu representante legal, sem emendas, rasuras, acréscimos 

ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão do 

seu enunciado e datada do dia fixado para entrega dos envelopes. A proposta deverá 

ser entregue em envelope inteiramente fechado, contendo em sua parte externa, além 

da razão social e endereço da licitante, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI 

CONVITE Nº 002/2015 - REPETIÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ABERTURA: DIA 14/07/2015 ÀS 09:00 HORAS 

PROPOSTA 

 

6.2 – A proposta deverá conter: 
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a) Preços cotados para cada item, unitário e total, em moeda corrente 

nacional, expressos com duas casas decimais e por extenso, bem como o preço 

global, conforme o Anexo IV; 

b) Prazo de validade da proposta, de no mínimo, 60 (sessenta) dias, 

contado da abertura do certame. A proposta que não apresentar o prazo de validade 

será entendida como tendo o prazo acima; 

6.3 – A proposta deverá conter, também, a razão social do licitante, endereço atualizado, 

CNPJ, número da conta corrente, banco e agência para depósito dos créditos, telefone 

e, se possível, FAX. Ausência dos dados aqui citados, não desclassificará a proposta;  

6.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídos os impostos, taxas, seguros e outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. A não indicação 

destes, significa que já estão inclusos; 

6.5 – A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições deste 

Convite e de seus Anexos; 

 

7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 – No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Convite, a CPL realizará reunião 

de abertura da licitação, facultada a presença de representantes das licitantes e demais 

interessados, tendo a seguinte pauta: 

a) Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação que serão 

verificados e rubricados. Caso julgue necessário, a CPL poderá suspender a reunião 

para análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova data e horário 

para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão às licitantes; 

 

b) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os 

envelopes que contenham as propostas de preços, devidamente lacrados e rubricados 

em seus feixes pelos presentes, ficarão em poder da CPL até que seja decidida a 

habilitação; 
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c) A CPL manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas com 

envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o término do período recursal, de 

que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93; 

 

d) Não havendo recurso na habilitação ou, após o julgamento ou desistência 

expressa dos recursos interpostos, será procedida a abertura e leitura das propostas, 

devendo as licitantes presentes e a CPL rubricarem as mesmas; 

 

e) O não comparecimento do representante da licitante ao ato de abertura 

das propostas, ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará a aceitação das 

decisões, ressalvado o direito a recurso, facultado pela legislação vigente; 

f) Completada a fase de habilitação e decididos recursos administrativos 

ocasionalmente interpostos, a CPL devolverá às licitantes inabilitadas os envelopes 

“PROPOSTA DE PREÇOS” - intactos, mediante recibo, ou os inutilizará, se não forem 

procurados pelo proponente no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento da licitação; 

h) Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e 

propostas serão lavradas atas circunstanciadas devendo as mesmas serem assinadas 

por todas as licitantes presentes; 

 i) Em nenhuma hipótese poderão ser recebidos documentos de habilitação e 

propostas fora dos prazos estabelecidos neste Edital. 

 

8 – DO JULGAMENTO 

  

8.1 – Será vencedor do certame, o licitante que apresentar a proposta com o MENOR 

PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições constantes deste Edital, seus anexos 

e demais peças que compõem este Convite; 

8.2 – Ocorrendo empate, a CPL procederá o sorteio, em sessão pública, para o qual 

serão convocados todos os licitantes (art. 45, parágrafo segundo da Lei 8.666/93); 
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8.3 – Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que 

compareçam todas as convocadas, o sorteio realizar-se-á na presença de qualquer 

número de licitantes; 

8.4 – Os erros ou equívocos porventura havidos nas cotações dos preços serão de 

inteira responsabilidade do licitante, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e 

conseqüente alteração na classificação, qualquer recurso, nem tampouco, no caso de 

erro para menos, eximir-se do fornecimento dos serviços; 

8.5 – No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o objeto licitado, a 

quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário; 

8.6 – No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a 

quantidade; 

8.7 – As licitantes, durante a fase de julgamento, deverão estar aptas a atender, em 48 

(quarenta e oito) horas, chamados da CPL para prestar esclarecimentos sobre suas 

propostas; 

8.8 – A CPL poderá solicitar parecer técnico de servidor desta Prefeitura, ou de pessoa 

estranha ao mesmo sempre que entender necessário para subsidiar decisões que 

exijam tal conhecimento. 

9 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

9.1 – Serão desclassificadas as propostas que ofereçam vantagens baseadas nas 

ofertas dos demais licitantes; 

9.2 – Para consideração dos preços propostos como inexeqüíveis ou superfaturados, 

tomar-se-ão como parâmetros os preços de mercado; 

9.3 – Nas hipóteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar preço que, 

segundo seu entendimento, seja incompatível com os preços de mercado, notificará o 

licitante que ofertou para justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não 

se admitindo como justificativa de redução ou aumento excessivo de um preço a 

indicação de compensações operadas em outro preço; 



  
                                           
 

 

 

 

 

Estado do Piauí                                                        
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

9.4 – Não serão admitidas propostas que apresentem preços irrisórios, simbólicos ou de 

valor zero; 

9.5 – Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, preferir-se-á o primeiro e, 

em caso de divergência entre o preço em algarismo e por extenso, preferir-se-á o último. 

10 – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

10.1 – A licitante vencedora, ao ser contratada, vincula-se plenamente a este Edital, bem 

como à proposta formulada, não sendo permitida modificação nas suas disposições, 

salvo motivo relevante aceito pela Administração. 

11 – DO CONTRATO 

11.1 – A licitante vencedora deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 

05(cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 

11.2 – Como condição para celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter 

as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

11.3 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora 

farão parte integrante do Contrato a ser firmado entre as partes. 

11.4 – O contrato administrativo poderá ser substituído por carta-contrato, nota de 

empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros 

instrumentos hábeis, conforme artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 

12 – DA VIGÊNCIA 

12.1 – O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará até o dia 31 de 

dezembro de 2015, a partir de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado ou 

aditivado, por interesse público e de acordo com a conveniência deste Município, nos 

termos da Lei nº 8.666/93. 

12.2 – O instrumento de contrato será facultativo, nos termos do item anterior. 

13 - DOS PRAZOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 – O objeto deste convite deverá ser entregue/prestado em no máximo 07 (sete) 

meses a contar da ordem de fornecimento. 
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14 – DO PAGAMENTO 

14.1 – O pagamento será efetuado conforme previsto no item 7.3 do Anexo I - Termo de 

Referência, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada pela autoridade competente. 

14.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

15 – FONTE DOS RECURSOS 

15.1 – Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II – Eixo Urbanização de 

Assentamentos Precários - Ministério das Cidades, no elemento de despesa – 339039 - 

Serviços. 

16 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

16.1 – O equilíbrio econômico financeiro, visando a recomposição de preços, vigorará 

com a manutenção do percentual entre o preço do objeto da licitação fornecido 

adquirido pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para a Prefeitura na época 

da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado 

pela empresa ao público em geral; 

16.2 – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro desta 

Prefeitura, quando da entrega da fatura do serviço, caso seja requerido pela empresa; 

16.3 – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de 

compra do objeto da licitação junto ao seu fornecedor, para que seja verificado se o 

valor cobrado à Prefeitura está de acordo com o percentual da proposta apresentada. 

16.4 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos 

preços, este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte. 

17 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

17.1 – Conforme Anexo I – Termo de Referência.. 

18 – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 
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18.1 – No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital 

e/ou proposta, a Administração poderá aplicar ao contratado, garantida a ampla e 

prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme a falta 

ensejada; 

18.2 – No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual: 

0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de 

qualquer cláusula deste Convite; 

18.3 – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou 

cobradas judicialmente; 

18.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos 

fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 

18.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem 

validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de COCAL DE TELHA-PI, por 

um prazo não inferior a 2 (dois) anos; 

18.6 – Caso o licitante vencedor não executem os itens requeridos na Ordem de 

Serviços no prazo estabelecido, terá seu contrato parcialmente rescindido, com relação 

a esta Ordem de Serviços, e o Contratante contratará com o segundo licitante colocado, 

observando-se as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 

independentemente da apresentação da Carta de Desistência. 

 

19 – DOS RECURSOS 

19.1 – Das decisões adotadas no presente processo licitatório cabem os recursos 

previstos no art. 109 da Lei n.º 8.666/93, observada a ressalva do §6º do mesmo 

dispositivo legal, abaixo discriminados: 

19.1.1 – Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação de licitante; 
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b) julgamento das propostas; 

 

c) anulação ou revogação da licitação; 

 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso Ido artigo 79 da Lei nº 8.666/93; 

 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

 

19.1.2 – Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

 

19.1.3 – pedido de reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, conforme o 

caso, na hipótese do §4º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 

da intimação do ato. 

19.1.4. – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (cinco) dias úteis; 

19.2 – Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta 

Prefeitura, localizada no endereço anteriormente indicado, em petição datilografada ou 

digitada, dirigida ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação; 

19.3 – A inabilitação de qualquer licitante e o não provimento de recurso interposto pela 

licitante inabilitada impede-a de participar da fase subseqüente. 

20 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

20.1 – Este Convite poderá ser revogado por razões de interesse público, em 

decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, e justificada tal conduta; 
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ou deverá ser anulada (de ofício ou por provocação de terceiros), mediante parecer 

escrito e fundamentado; 

20.2 – A anulação do procedimento por ilegalidade não gera obrigação de indenizar; 

20.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses desta cláusula, a Comissão Permanente de 

Licitação fará publicar a respectiva comunicação no Diário Oficial dos Municípios, para 

ciência dos interessados. 

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do procedimento; 

21.2 – Qualquer questão relativa a este Convite e à presente Licitação será resolvida 

pela Comissão Permanente de Licitação; 

21.3 – Não serão consideradas as propostas apresentadas após o início da abertura dos 

envelopes; 

21.4 – As decisões proferidas no presente procedimento licitatório serão 

comunicadas através de afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 

COCAL DE TELHA-PI. 

21.5 – Não serão aceitas quaisquer modificações qualitativas e/ou quantitativas que 

contrariem as especificações contidas nos Anexos. 

 

COCAL DE TELHA (PI), 03 de Julho de 2015. 

 

 

Presidente da CPL 

Secretário da CPL 

 

Membro da CP 
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ANEXO I 

 

 

 

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

ZONA URBANA - CIDADE: COCAL DE TELHA - PI 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

O documento se baseia no Termo de Referência para 

contratação de uma empresa para elaboração do 

Projeto Técnico de Regularização Fundiária de Cocal 

de Telha - PI, com o objetivo de reunir a documentação 

necessária à regularização fundiária urbanística, estudo 

social e o respectivo registro cartorial. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Cocal de Telha  

Maio, 2015. 
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TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO II/PAC II 

PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – UAP´s 

URBANIZAÇÃO ZONA URBANA 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

NÚMERO DA PROPOSTA: 031012/2014 

 

INSTITUIÇÃO 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha. 

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Município de Cocal de Telha – PI, especificamente todas as famílias em situação de 

irregularidade dentro da poligonal de intervenção da zona urbana. 

 

POPULAÇÃO ALVO 

Diretos: Famílias que moram em precárias condições e de forma irregular. 

Indireto: População em geral da comunidade.  

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

7 (sete) meses. 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Aldenira Alves dos Santos – Engenheira Agrimensora e Assistente Social 

Romero Borges – Topógrafo e Técnico em Estradas 

Rodrigo de Oliveira – Engenheiro Agrimensor. 
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QUADRO DE CUSTOS DE INVESTIMENTOS – Urbanização de Assentamentos 

Precários-PAC 2  

QCI 

  URBANIZAÇÃO R$ 147.950,00 

1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA OBRA R$ 55.000,00 

2 LEVANTAMENTO CADASTRAL R$ 7.950,00 

3 DEMARCAÇÃO COMPREENDENDO O DETALHAMENTO R$ 45.000,00 

4 LEVANTAMENTO CADASTRAL SOCIOECONÔMICO DAS ÁREAS R$ 10.000,00 

5 CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DOS TÍTULOS R$ 30.000,00 

TOTAL R$ 147.950,00 
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Apresentação  

 

O presente documento consiste no Termo de Referência para contratação de uma 

empresa para elaboração e implantação do Projeto de Regularização Fundiária, zona 

urbana de Cocal de Telha - PI que se encontra inserido em um conjunto de ações 

integradas nas áreas de habitação, saneamento e inclusão social, voltadas para a 

elevação da qualidade de vida urbana na área de abrangência. 

As ações de regularização fundiária permitirão que áreas tanto pertencentes ao 

patrimônio público municipal como a particulares, ocupadas irregularmente por famílias 

de baixa renda, sejam objeto da implementação de políticas de inserção social, 

desenvolvimento da cidadania e melhoria das condições de vida desta população. 

O presente Termo de Referência norteará a elaboração e implantação do Projeto 

de Regularização Fundiária da área objeto da intervenção. Esta ação será financiada 

com Recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II – Eixo Urbanização 

de Assentamentos Precários - Ministério das Cidades. 
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1. CONTEXTO 

 

A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha almeja com este Projeto, iniciar 

experiências ordenadas de Regularização Fundiária, pois esta não possui setor que 

contenha as informações das condições de ocupação das áreas urbanas e de 

assentamento devidamente registradas e controladas, as questões de domínio da gleba, 

a observância criteriosa dos aspectos relacionados à legislação urbanística e ambiental 

e das situações de risco.  

As informações das áreas em regularização da zona urbana já tituladas 

pertencentes ao acervo fundiário e aptas a titular, permitirão ordenar projetos 

estratégicos integrados de identificação da situação fundiária e os possíveis caminhos a 

serem tomados para o desenvolvimento das ações de ordenamento territorial. 

O presente Termo de Referência diz respeito às ações necessárias para 

regularização fundiária da zona urbana, tais como: 

a) levantamento fundiário registral realizado perante o Cartório de Registro Geral 

de Imóveis e órgãos públicos competentes; 

b) elaboração e/ou atualização de levantamento topográfico (podendo ser 

planimétrico ou planialtimétrico), georreferenciado; 

c) elaboração de memorial descritivo da poligonal do assentamento e lote a lote; 

d) coleta de documentos pessoais dos moradores para instrução dos processos; 

e) elaboração de cadastro socioeconômico com informações individuais relativas 

aos beneficiários tais como: nome, RG, CPF e informações que comprovem a ocupação, 

tais como: tipo e tempo de posse, renda familiar, comprovante de residência, entre 

outras; 

f) medidas administrativas e legais necessárias para aplicação dos instrumentos 

de regularização fundiária, tais como desafetação, lei de Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS, regulamentação de instrumentos de regularização fundiária, entre outras; 
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g) elaboração e instrução de ações judiciais ou outras medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessárias à regularização fundiária; 

h) elaboração e formalização de termos, contratos ou atos necessários à emissão 

de títulos de posse/propriedade, com vistas ao registro dos instrumentos de outorga de 

direitos reais em favor dos beneficiários finais do procedimento de regularização 

fundiária perante o Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição respectiva, nos 

casos não abrangidos pela Lei nº 10. 931, de 2004; e 

i) registro dos títulos em favor dos beneficiários perante o Cartório de Registro de 

Imóveis. 

O projeto prevê o planejamento e a intervenção de forma articulada entre a 

Prefeitura, parceiros públicos e privados, assim como o envolvimento da população em 

todas as suas etapas. 

2. CARACTERÍSTICAS DA ÀREA DE INTERVENÇÃO 

 

2.1 Caracterizações do Município. 

Cocal de Telha é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a 

uma latitude 04º33'32" sul e a uma longitude 41º58'20" oeste, estando a uma altitude de 

140 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.192 habitantes. Possui uma 

área de 315,28 km². O que corresponde a uma densidade populacional de 13,3 

hab./km². 

2.2 História. 

O município foi emancipado em 1994 e instalado no dia 1 de janeiro de 1997, 

antes era termo do município de Campo Maior. O nome Cocal de Telha de acordo com 

a História Oral vem da época da construção da ferrovia Estrada de Ferro Central do 

Piauí- EFCP, quando casas com coberturas de palhas de palmeiras e carnaubeiras 

foram cobertas com telhas. A obra da ferrovia foi importante para a história de Cocal de 

Telha, mas a ferrovia não tem o reconhecimento como fato histórico visto que, até o 

prédio da estação ferroviária foi vandalizado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_Oral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Central_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Central_do_Piau%C3%AD
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2.3 Localização. 

O município está localizado na microrregião de Campo Maior (figura 2), 

compreendendo uma área irregular de 313,84 km², tendo como limites ao norte os 

municípios de Capitão de Campos e Boqueirão do Piauí, ao sul Campo Maior e Nossa 

Senhora de Nazaré, a leste Capitão de Campos e Jatobá do Piauí, e a oeste Nossa 

Senhora de Nazaré e Boqueirão do Piauí. A sede municipal tem as coordenadas 

geográficas de 04o33’32” de latitude sul e 41o58’19” de longitude oeste de Greenwich e 

dista 116 km de Teresina. 

2.4 Aspecto Socioeconômico. 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.810 de 14/12/1995. A 

população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 4.248 habitantes e uma 

densidade demográfica de 13,54 hab/km², onde 47,41% das pessoas estão na zona 

rural. Com relação a educação, 58,9% da população acima de 10 anos de idade são 

alfabetizadas. A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela 

Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela 

TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino 

fundamental. A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 

arroz, feijão, milho e mandioca. 
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3. JUSTIFICATIVA 

As intervenções necessárias a regularização fundiária visam eliminar a diferença 

habitacional, regularizando do ponto de vista jurídico-fundiário, o assentamento, em 

favor das famílias moradoras, garantir a adoção de medidas efetivas para estabilização 

da expansão da ocupação da área e, portanto o correto ordenamento, uso e ocupação 

dos solos, sendo regularizadas conforme as regras especificas do Programa Minha 

Casa Minha Vida - PMCMV / Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, bem como do 

Programa PPI – INTERVENÇÕES EM FAVELAS – AÇÃO APOIO À URBANIZAÇÃO DE 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. 

As intervenções propostas permitirão dentre outros fatores: 

- Apontar índices de carência de infraestrutura, situações irregulares, seja de uso 

ou posse da terra, assim como assentamentos localizados em áreas ambientalmente 

sensíveis; zonas de risco, etc. (consultas Censo IBGE, PNAD, IJSN); 

- Análises e diagnósticos no tocante especificamente à área de abrangência de 

que trata este Termo de Referência. Nesse sentido, uma primeira avaliação contextual 

deve identificar alguns aspectos: infraestrutura; tipologia habitacional; uso e ocupação 

do solo; aspectos sociais; 

Em função do exposto, a implantação de Projetos de Regularização Fundiária e 

Urbanização de Assentamentos Precários para as áreas de interesse social do 

município, coerente com a realidade tratada, baseado em um diagnóstico consistente, 

permitirá além da posse definitiva da propriedade que se levantem demandas, 

problemas, potencialidades e limites, possibilitando a solução adequada, através de: 

criação de projetos e ações; delimitação de novas áreas para ocupação de Interesse 

Social; criação de novos mecanismos e instrumentos que possibilitem a agilidade 

necessária; e promoção do atendimento adequado ao setor. 
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4. OBJETIVO 

4.1 Objetivo Geral 

Este Termo de Referência tem como objetivo principal a contratação de uma 

empresa de Consultoria para elaboração e execução do Plano de Regularização 

Fundiária com o intuito de promover a regularização jurídico-fundiária da zona urbana, 

em favor das famílias moradoras com a expedição do Título ou Termo de Concessão de 

Direito Real sobre o imóvel. 

4.2 Objetivos Específicos 

- Realizar levantamento fundiário registral realizado perante o Cartório de Registro 

Geral de Imóveis e órgãos públicos competentes; 

- Elaborar e/ou atualizar levantamento topográfico (podendo ser planimétrico ou 

planialtimétrico), georreferenciado; 

- Elaborar memorial descritivo da poligonal do assentamento e lote a lote; 

- Coletar os documentos pessoais dos moradores para instrução dos processos; 

- Realizar cadastro socioeconômico com informações individuais relativas aos 

beneficiários tais como: nome, RG, CPF e informações que comprovem a ocupação, tais 

como: tipo e tempo de posse, renda familiar, comprovante de residência, entre outras; 

- Promover, caso necessário, as medidas administrativas e legais necessárias 

para aplicação dos instrumentos de regularização fundiária, tais como desafetação, lei 

de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, regulamentação de instrumentos de 

regularização fundiária, entre outras; 

- Elaborar e instruir ações judiciais ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais 

necessárias à regularização fundiária, se necessário; e 

- Elaborar e formalizar termos, contratos ou atos necessários à emissão de títulos 

de posse/propriedade, com vistas ao registro dos instrumentos de outorga de direitos 

reais em favor dos beneficiários finais do procedimento de regularização fundiária 
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perante o Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição respectiva, nos casos 

necessários. 

 

5. METODOLOGIA, ETAPAS, ATIVIDADES E PRODUTOS. 

O Projeto Executivo ou Básico de Regularização Fundiária deverá ser elaborado 

por uma empresa de consultoria de acordo com o Plano de Urbanização e com o Projeto 

executivo de urbanismo elaborado através da proposta n° 031012/2014 de Elaboração 

de Projeto e deve atender os conteúdos mínimos, indicados na Orientação Operacional 

nº 01/2012 do Ministério das Cidades que trata das orientações para sua elaboração a 

serem observadas e cumpridas pela empresa consultora a ser contratada. 

Após sua elaboração o Projeto deve ser submetido a análise do agente operador/ 

financeiro.   

5. 1 Diretrizes Metodológicas  

- A metodologia propõe uma estratégia de ação que envolva de forma integrada 

os diversos atores, sejam de instituições públicas, sejam de instituições privadas, de 

forma a assegurar a discussão das questões técnicas em todas as esferas do processo 

participativo para a condução do referido projeto.  

- Na busca de entendimento e integração desses atores com as comunidades e a 

realidade delas, é recomendável que os técnicos municipais das diferentes pastas 

participem de todo processo de sensibilização e desenvolvimento das atividades com as 

comunidades, obedecendo aos devidos instrumentos normativos pertinentes e 

possibilidades legais de proteção e segurança da posse da terra que devem ser 

observados pelos moradores na implantação e execução do projeto, tais como: 

 Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183, que redefinem os 

direitos de propriedade e a possibilidade de intervenção do Estado no domínio da 

propriedade privada, privilegiando o interesse coletivo sobre o individual no âmbito das 

questões urbanas; 

 Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), que regulamenta uma série de 

instrumentos de natureza urbanística voltados para induzir – mais do que normatizar – 
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as formas de uso ocupação do solo. O estatuto abre possibilidade para o 

desenvolvimento de uma política urbana voltada para a promoção e inclusão social e 

territorial nas cidades brasileiras, considerando os aspectos urbanos, sociais e políticos 

de nossas cidades; 

 Plano Diretor Municipal, que estabelece no seu zoneamento, Zonas de 

Intervenção Públicas Prioritárias e Zonas de Interesse Especial; 

 Legislação Ambiental em todas as esferas: federal, estadual e municipal. 

Observar a evolução da legislação brasileira no estabelecimento de normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e à qualidade do ambiente urbano e natural; 

 Resoluções CONAMA nº 302, 303 e 369. Reconhecer a importância das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e a necessidade de sua conservação perante 

a ameaça de descaracterização desses ambientes pela ação antrópica. 

- A base cartográfica deverá conter delimitação e mapeamento de toda a área de 

abrangência e do seu entorno, assim como os mapas temáticos exigidos em todas as 

etapas de desenvolvimento do trabalho. A base deverá ser gerada a partir do conjunto 

de informações do Sistema Integrado de Bases Georreferenciadas (GEOBASES), 

GOOGLE Earth, cartas do IBGE, ou outras fontes, e em escala igual ou superior a 

1:50.000, contendo limites, áreas de preservação permanente, sistema viário, 

hidrografia, declividade e outras informações relevantes da área em regularização. 

- Os produtos deverão constar de relatórios parciais e mapas temáticos, cujas 

escalas deverão variar em função do tema abordado. 

- O Projeto prevê a validação de cada etapa pela prefeitura e, para tanto, a 

apresentação dos produtos conforme cronograma tempo/atividades. 

- O produto final resultará nas famílias com seus respectivos documentos de uso 

e posse de suas casas, devidamente registrados. 

- Considerar, durante todo o trabalho, as orientações da Equipe Institucional da 

PREFEITURA. 

- Considerar as instruções normativas da CAIXA/ MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
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- Submeter à apreciação da Procuradoria de Regularização Fundiárial que irar 

acompanhar, todos os materiais e recursos utilizados nas atividades realizadas, tendo 

em vista a garantia da eficiência e eficácia das atividades do projeto, bem como os 

resultados obtidos e relatórios produzidos; 

- A operacionalização do trabalho social ocorrerá de forma integrada ás ações de 

regularização fundiária e melhoria habitacional, por uma equipe multidisciplinar 

composta por no mínimo: Assistente Social, Engenheiro Agrimensor, Topógrafo, 

Cadista, Técnico em Sistemas de Informação ou similar com experiência em programa 

de regularização fundiária, digitador, mobilizadores. 

- Quanto a forma de apresentação dos documentos e materiais gerados, deverão 

ser: 

 Documentos elaborados em meio analógico e digital, contendo plantas, 

mapas, fotos, gráficos, entregues encadernados em 03 (três) vias, de acordo com 

as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 Documentos em meio digital constando de todas as informações. 

Deverá ser entregue uma cópia em CD(s) com todos os arquivos referentes aos 

produtos solicitados em programas do Microsoft Office e em extensão DXF, DWG ou 

DGN para os elementos gráficos, além de uma versão unificada no formato PDF 

(Acrobat Reader 4.0). 

 Plantas em escala de 1:1000 ou outra, que permitam o entendimento do 

projeto, de acordo com avaliação dos técnicos da Prefeitura Municipal de Cocal 

de Telha. 

 Apresentação do trabalho aos representantes das secretarias municipais e 

às instâncias da sociedade civil a serem definidas na proposta em dois 

momentos, utilizando software de apresentação, data show e/ou em projetor. 

O desenvolvimento dos trabalhos deste termo será realizado através das etapas 

detalhadas no item a seguir. 

5.2 Detalhamento das Ações 

I - Projeto de trabalho detalhado; 
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A proposta de Regularização Fundiária deverá seguir roteiro definido pela 

Orientação Operacional nº 01/2012 do Ministério das Cidades. Suas etapas e atividades 

devem ser definidas de forma concisa e clara. No detalhamento do Projeto deverão 

constar as estratégias que serão adotadas para alcançar os objetivos, as metodologias 

das atividades que serão realizadas e o cronograma das ações e eventuais propostas 

para alcançar as metas estabelecidas, constando de informações de como será 

executada cada uma das atividades propostas; o cronograma de execução deverá 

constar da relação das atividades a serem desenvolvidas e entrega dos produtos com 

seus respectivos prazos. 

Produto: Projeto de trabalho detalhado, recursos humanos e materiais. 

II - Mobilização Social 

Produtos: relatórios periódicos das atividades abaixo: 

- Divulgação do Projeto: Contatos com associações representativas da área e 

com as famílias, relatórios de atividades, atas, fotos, elaboração e distribuição de 

materiais informativos e de divulgação. 

- Informação dos beneficiários sobre temas inerentes à intervenção; formação de 

comissões de acompanhamento dos serviços, obras e das atividades. 

- Articulação de Parcerias; 

- Preparação da comunidade para o recebimento das benfeitorias; 

- Realização de eventos: reuniões, seminários e/ou reuniões de validação do 

projeto de regularização; 

 - Atividades culturais, pedagógicas e de promoção da cidadania; 

- Avaliação de satisfação da comunidade; 

- Apresentação de relatórios de avaliação: atas, relatórios com fotos e lista de 

frequência dos eventos realizados. 

 

III - Levantamento fundiário registral realizado perante o Cartório de 

Registro Geral de Imóveis e órgãos públicos competentes; 

Produtos: 



  
                                           
 

 

 

30 

 

Estado do Piauí                                                        
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

- Relatório da situação fundiária da área em questão, com os devidos 

anexos(caracterização em planta) e as questões de domínio da gleba, indicando se 

existem ações judiciais ou administrativas que incidem sobre os imóveis afetados pelo 

projeto.; 

- Relatório do diagnóstico completo da situação atual com o levantamento das 

informações legais e normativas que regem a matéria nas esferas federal, estadual e 

municipal. 

IV - Elaboração e/ou atualização de levantamento topográfico 

planialtimétrico georreferenciado; 

Produtos: 

- Mapas; mapa geral de cada área, indicando as características físicas e 

topográficas da ocupação, zoneamento, uso e ocupação do solo (quadras); croqui de 

lote a lotes com as devidas medidas. Planta topográfica geral; arquivos no formato dwg 

ou dgn da planta topográfica geral com polígonos fechados de quadras, lotes e 

edificações e layers distintos para cada feição; 

- Memorial descritivo topográfico contendo as informações topográficas da 

poligonal, tais como: perímetro, área, rumos ou coordenadas, distâncias e demais 

informações necessárias para o processo de demarcação e para obtenção do registro 

do imóvel em cartório. 

O Levantamento deve conter o mapeamento da área de intervenção identificando: 

a situação de propriedade, o uso do solo urbano, as atividades desenvolvidas, os 

problemas detectados com as ocupações (áreas públicas, de proteção ambiental, de 

risco etc.) e os vazios urbanos; ruas nomeadas etc.; identificação das áreas livres de 

ocupação, áreas potenciais a serem valorizadas, pontos de conflito e mapeamento das 

áreas de risco, etc; 

Os serviços serão executados de acordo com as normas técnicas vigentes – 

ABNT 13.133 e normas do Município; 

Será fornecida preliminarmente a área para que seja feito estudo para 

identificação das pertencentes ao patrimônio público municipal; 
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O levantamento realizado por Estação Total e GPS Geodésico L1 e L2 ou serviço 

de precisão superior, deverá ser apresentado devidamente calculado após aplicação de 

programa de conversão dos vértices, transformados em pontos/marcos devendo ser 

entregue em relatório para validação junto a base da PREFEITURA. 

O Levantamento planialtimétrico constará de curvas de nível de metro em metro, 

com indicação das áreas públicas e comunitárias, subdivisão das quadras em lotes, 

dimensões, sistemas de vias com respectivas hierarquias, dimensões lineares e 

coordenadas UTM; 

Deverá constar também de quadro demonstrativo da área total e áreas úteis, 

espaço público; indicação dos marcos. 

O programa utilizado para processar as informações georreferenciadas em 

campo, como códigos de ligação com as devidas sequências, início e final de polilinhas, 

marcos, cor, pena, Pontos/marcos (poligonal), Pontos/marcos (quadras), Pontos/marcos 

(lotes), Pontos/marcos (arruamento), deverão ser identificados pela empresa 

contratante. 

V - Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária  

Deverá ser realizado em duas etapas: inicialmente uma proposta preliminar, 

com base no levantamento topográfico e cadastral da situação existente, contemplando 

as áreas de consolidação e se necessário a remoção das unidades habitacionais 

existentes (que estejam ocupando áreas de risco, áreas de proteção permanente, áreas 

destinadas à implantação do sistema viário, da infraestrutura e equipamentos sociais. 

A proposta preliminar será submetida à apreciação da população diretamente 

envolvida, durante a realização de seminários e/ou reuniões de validação, que poderá 

opinar e sugerir eventuais adaptações. 

A etapa a seguir consiste na elaboração do Projeto definitivo, resultante da 

discussão do estudo preliminar com a comunidade. Deverá contemplar todos os 

elementos do parcelamento tais como quadras, lotes, vias públicas, espaços de uso 

coletivo, acompanhado do respectivo memorial descritivo. 

 Produtos: 
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- Planta do projeto com indicação do partido urbanístico, indicação de usos, 

desenho das quadras, lotes, indicações de áreas de uso comum, áreas de preservação, 

ZEIS (zonas especiais de interesse social) e demais elementos exigidos para aprovação 

de loteamentos de interesse social, junto aos órgãos competentes bem como à sua 

regularização em cartório. 

O Programa de Regularização Fundiária deve ser norteado pelas leis federais, 

estaduais e municipais referentes à política urbana, plano diretor, parcelamento do solo, 

meio ambiente e atender especialmente as prescrições legais e os critérios técnicos 

exigidos pelo órgão municipal competente relativo à regularização de áreas de interesse 

social, submetendo-se à sua aprovação. 

VI - Elaboração de memoriais descritivos da poligonal do assentamento e 

lote a lote ; 

Produto: Memoriais descritivos da poligonal e dos lotes contendo as informações 

topográficas tais como: perímetro, área, rumos ou coordenadas, dimensões do lote 

(medidas da testada da frente, laterais e fundos dos lotes), limitantes, localização em 

relação aos logradouros públicos, orientação magnética e demais informações exigidas 

no processo de demarcação pela Prefeitura de Cocal de Telha e junto aos cartórios. 

VII - Elaboração de cadastro socioeconômico com informações individuais 

relativas aos beneficiários tais como: nome, RG, CPF e informações que 

comprovem a ocupação, tais como: tipo e tempo de posse, renda familiar, 

comprovante de residência, entre outras; 

Coleta de documentos pessoais dos moradores para instrução dos processos: 

Xerox do (RG; CPF do Cessionário / beneficiário e do seu conjugue, caso tenha; 

Comprovante de Residência, certidão de nascimento dos filhos e outros que se fizerem 

necessários); processos devidamente formalizados, pastas individuais contendo todas 

as informações necessárias. 

Levantamento e descrição das unidades imobiliárias, identificando os ocupantes, 

o endereçamento e suas dimensões, tipo de uso dos imóveis e características das 

construções, situação da ocupação, situação fundiária, dentre outras informações. 

Passos para elaboração do cadastro: 
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Antes do inicio dos trabalhos os profissionais que executarão os trabalhos serão 

orientados pela PREFEITURA. 

Os arquivos referentes a pesquisa socioeconômica deverão ser entregues, depois 

de revisados pela Prefeitura para conferência das informações produzidas. 

- Relatório contendo o levantamento através de pesquisa de dados, contemplando 

no mínimo o número e a distribuição da população residente, por faixa etária, sexo, 

escolaridade, condições de emprego, renda familiar e tempo de moradia na área; 

- Cadastramento executado através de entrevista para formalização dos pedidos 

de regularização fundiária preenchendo formulário de Solicitação de Regularização 

Fundiária e Cadastro Socioeconômico, aplicando metodologia da abordagem direta, 

identificando-se e esclarecendo o objetivo do trabalho a ser realizado em formulário 

modelo, encaminhada a PREFEITURA, para formalização dos processos; 

Produtos: Perfil socioeconômico preenchido e anexo ao processo; Relatório 

descritivo e analítico apresentando conclusões referentes ao levantamento; Relatório do 

levantamento socioeconômico com fotos. 

IX – Elaboração de minutas de documentos que visem auxiliar a adoção das 

medidas administrativas e legais necessárias para aplicação dos instrumentos de 

regularização fundiária, tais como desafetação, lei de Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS, regulamentação de instrumentos de regularização fundiária, entre outras; 

Produtos: Propor minutas de documentos para auxiliar as medidas que visem a 

adequação de infraestrutura básica, e propostas das medidas jurídicas necessárias à 

regularização se o caso requerer tal medida. 

VIII - Elaboração de minutas/estudos para instrução de ações judiciais ou 

outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à regularização fundiária; 

Produto: Minutas/estudos para instrução de ação judicial, caso seja necessário. 

IX – Sugestão e/ou elaboração de minutas de termos, contratos ou atos 

necessários à emissão de títulos de posse/propriedade, com vistas ao registro dos 
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instrumentos de outorga de direitos reais em favor dos beneficiários finais do 

procedimento de regularização fundiária perante o Cartório de Registro de Imóveis 

da circunscrição respectiva, nos casos não abrangidos pela Lei nº 10. 931, de 

2004; 

Produto: Sugestão e/ou elaboração de minutas de Termos assinados pelos 

cessionários. 

XII - Registro dos títulos em favor dos beneficiários perante o Cartório de 

Registro de Imóveis. 

Produtos: Títulos emitidos e registrados com segundas vias em poder do 

município. 
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6. MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

A Empresa a ser contratada deverá realizar o acompanhamento das atividades, 

com o objetivo de avaliar se estão sendo alcançados os objetivos do Projeto e apontar 

as correções quando constatada a necessidade. Para tanto seguirão os seguintes 

passos: 

- Coletar e analisar as informações sobre os efeitos do projeto junto à população 

identificando impactos diretos e indiretos; 

- Coletar e documentar o andamento de todas as ações realizadas; 

- Identificar problemas que afetam o andamento do projeto e conduzir estudos e 

ações para superar as dificuldades; 

- Elaborar os relatórios que documentem as ações desenvolvidas no projeto; 

- Apresentar os relatórios mensais à coordenação do projeto; 

- Apresentar relatório semestral de avaliação; 

Serão realizadas avaliações para verificar o cumprimento das atividades 

estabelecidas desde o início do processo, as vistoria e levantamentos realizados e por 

fim entrega documentos. Para as avaliações a equipe institucional realizará 

corriqueiramente visitas ao local do projeto, verificação dos relatórios técnicos e 

fotográficos, lista de presença dos encontros realizados, documentos e matéria 

institucional.  

A empresa consultora deverá dispor-se uma equipe de técnicos qualificados para 

acompanhamentos das atividades / produtos gerados com o desenvolvimento do 

projeto, e indicar um coordenador geral que será responsável pelo recebimento e 

aprovação dos produtos ou serviços executados pela empresa consultora antes de ser 

enviada ao agente financeiro. 

A equipe deverá ser composta pelos seguintes profissionais e respectivas 

atribuições, conforme o Quadro discriminado abaixo: 
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Item Área de Formação Função Quantidade 

01 Coordenador Geral Acompanhamento e Supervisão. 01 

02 Assistente Social 

Realização de atividades sociais de 

apoio à regularização fundiária, tais 

como: mobilização comunitária, 

elaboração de informativos, cadastro 

socioeconômico, elaboração de 

diagnóstico sócio fundiário e de 

relatórios, apoio na coleta de 

documentos dos moradores para os 

procedimentos de legalização dos lotes, 

organização de seminários de validação 

do Projeto e das atividades e orientação 

das famílias. 

 

01 

03 Advogado 

Aplicação de instrumentos e medidas 

legais necessárias aos procedimentos 

de regularização fundiária, formalização 

de termos de contratos, instrução de 

ações judiciais. 

01 

04 
Engenheiro 

Agrimensor 

Execução de atividades em topografia e 

geodésia; levantamento e cálculos de 

pontos topográficos e geodésicos, 

supervisão do cadastro físico, 

elaboração de memoriais descritivos, 

confecção de mapas e plantas 

topográficas e cartográficas, 

levantamento de imagens terrestres ou 

aéreas. 

 

01 

05 Cadista (Técnico Elaboração de plantas das áreas e dos 01 
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médio) memoriais descritivos da gleba e/ou dos 

lotes. 

06 
Digitador (Técnico 

médio) 
Digitação de textos e relatórios. 01 

07 Topógrafo 

Realização de trabalhos de campos, 

voltado para a operação dos 

equipamentos utilizados no 

levantamento topográfico cadastral e 

confecção de croquis e planilhas. 

 

01 

08 
Auxiliar de 

Topografia 

Auxiliar no levantamento topográfico, 

medições com trena e transporte de 

equipamentos. 

 

01 

09 
Tecnólogo em 

Geoprocessamento –  

 

Executar serviços de suporte na 

regularização fundiária referente às 

informações de sistemas de bases 

cartográficas georreferenciadas. 

 

01 

 

7. EXECUÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO. 

7.1 Coordenação /supervisão central do Projeto 

Será realizada sob a responsabilidade da Prefeitura de Cocal de Telha. Quanto a 

sua execução se dará por firma especializada na área selecionada através de licitação, 

firma esta que será regularmente contratada e convocada para prestar garantia e 

assinatura do termo do contrato. 

A supervisão, o acompanhamento e o recebimento dos relatórios e das atividades 

em todas as etapas ficarão a cargo do Grupo Técnico estabelecido pela Prefeitura 

Municipal de Cocal de Telha. 
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O acompanhamento se dará em reuniões mensais a serem efetuadas entre a 

Empresa e os técnicos da PREFEITURA, podendo ser efetuadas com maior ou menor 

periodicidade, dependendo do desenvolvimento dos serviços. 

A empresa se obriga a prestar todas as informações necessárias para o 

monitoramento e a avaliação do processo. 

7.2 O prazo de execução 

O prazo de execução do contrato será de 07 (sete) meses, a partir do dia seguinte 

ao da emissão da Ordem de Serviço. 

7.3 Forma de pagamento 

O Órgão CONTRATANTE pagará, mensalmente, à contratada, pelos serviços 

contratados e executados, mediante apresentação de relatórios e conforme quadro a 

seguir, os preços integrantes a proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido 

que os preços unitários incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução 

do(s) serviço(s). O pagamento da Empresa contratada será mediante a apresentação e 

aprovação dos produtos pela PREFEITURA e CAIXA/ Ministério das Cidades. 

A aprovação e posterior pagamento dos produtos a serem apresentados pela 

pessoa jurídica CONTRATADA ficarão sob a responsabilidade do Grupo Técnico 

designado para acompanhamento e supervisão do Projeto de Regularização Fundiária. 

 

Quadro 1 – FORMA DE PAGAMENTO E PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS: 

PARCELA 

PERCENTUAL 

(%) DE 

DESEMBOLSO 

ATIVIDADES E PRODUTOS RELACIONADOS 

1ª 18,51% 

Detalhamento do Projeto de Trabalho, divulgação do 

projeto, início do levantamento topográfico e 

planejamento das atividades. 

2ª 17,77% 

Pesquisa Fundiária, início da elaboração do 

diagnóstico do assentamento, reuniões comunitárias, 

levantamento topográfico e confecção de plantas. 
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3ª 15,46% 

Conclusão do diagnóstico do assentamento, início do 

cadastramento físico e social, início da elaboração de 

memoriais descritivos, coleta de documentação. 

4ª 12,90% 

Início dos processos administrativos de regularização 

fundiária, cadastro físico e social, elaboração de 

memoriais descritivos, definição do tipo de 

regularização e conclusão do levantamento topográfico 

cadastral. 

5ª 12,90% 

Confecção de plantas, reunião e contatos com a 

população, término do cadastro físico e social dos 

lotes, elaboração da proposta de regularização 

preliminar, definição do instrumento jurídico-legal a ser 

utilizado e realização de seminário de validação dessa 

proposta. 

6ª 12,86% 

Conclusão dos memoriais descritivos, andamento de 

processos administrativos, formalização de termos ou 

contratos, inicio da confecção e registro, reuniões e 

contatos com a população. 

7ª 9,60% 

Continuidade da confecção e registro de títulos, da 

formalização de termos ou contratos e dos processos 

administrativos. Reunião e contato com a população, 

seminário final, repasse dos títulos a Prefeitura de 

Cocal de Telha. 

 

 

Quadro 2 - DETALHAMENTO DOS PRODUTOS E PRAZOS  

ETAPA/ATIVIDADE PRODUTO  DIAS 

PROJETO DE TRABALHO 

DETALHADO 

Detalhamento do Projeto de Trabalho, 

divulgação do projeto e planejamento das 

atividades. 

30 
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MOBLIZAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

Divulgação do Projeto: Contatos com 

associações representativas da área e com 

as famílias, relatórios de atividades, atas, 

fotos, materiais informativos. Reuniões, 

seminário de validação e de avaliação: Atas, 

relatórios com fotos e lista de frequência dos 

eventos realizados. 

210 

LEVANTAMENTO 

FUNDIARIO E 

TOPOGRÁFICO 

Pesquisa Fundiária: Plantas de situação de 

domínios da área, pesquisas de matrículas, 

de certidões. Diagnóstico do Assentamento 

com relatório da condição atual de ocupação 

nos aspectos físicos, sociais, fundiário e 

legal. Levantamento planialtimétrico 

georreferenciado: plantas topográficas e 

mapas, elaboração de memoriais descritivos 

da poligonal e dos lotes. 

120 

CADASTRO E COLETA 

DE DOCUMENTOS 

Cadastro Físico: elaboração do cadastro 

físico dos lotes contendo a delimitação física, 

confrontantes, situação do lote na quadra e 

demais informações para subsidiar a 

elaboração dos memoriais descritivos de 

cada unidade. Cadastro Social: através da 

aplicação de questionário para elaboração do 

diagnóstico contendo informações 

socioeconômicas necessárias à análise dos 

critérios exigidos para a regularização do 

imóvel, tais como: titulação da família, uso da 

edificação, renda familiar. Coleta de 

documentos necessários para emissão dos 

títulos para instrução dos processos 

administrativos. 

150 
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DEFINIÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE 

REGULARIZAÇÃO 

Definição do instrumento jurídico-legal a ser 

utilizado (cessão de uso, aforamento, 

usucapião especial, direito real de uso, etc.), 

que deverá ser comunicado oficialmente. 

150 

ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE 

REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

Estudo Preliminar: Proposta inicial de 

regularização fundiária, indicando: 

necessidade de remoção de unidades 

habitacionais (caso estejam ocupando áreas 

de risco), áreas de proteção permanente, 

áreas institucionais, soluções para o sistema 

viário, áreas públicas, quadras e lotes/ 

Validação do Estudo Preliminar pela 

Comunidade: realização de seminário para 

validação da proposta preliminar pela 

comunidade, com apresentação dos 

resultados em relatório, atas, fotografias/ 

desenho das quadras, dos lotes, vias 

públicas, espaço de uso coletivo e outros, 

acompanhado do memorial descritivo/ 

Elaboração de memoriais descritivos de cada 

unidade de lote a ser regularizado. 

150 

GERAÇÃO DOS 

PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E 

INSTRUÇÕES 

JUDICIAIS 

Formalização de processos de registro, abertura 

de matrícula para cada lote; adoção de medidas 

judiciais ou extrajudiciais para resolver 

pendências nos procedimentos de regularização 

fundiária. 

180 

ELABORAÇÃO E 

FORMALIZAÇÃO DE 

TERMOS OU 

CONTRATO 

NECESSARIO A 

EMISSÃO DO TITULO 

Elaboração de contratos para registro de títulos 

de imóveis individuais, com todos os termos 

assinados pelos cessionários. 

180 
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CONFECÇÃO, 

REGISTRO DOS 

TITULOS 

Títulos emitidos, registrados e vias em poder do 

município. 
210 

MONITORAMENTO, 

CONTROLE E 

AVALIAÇÃO 

Vistorias in loco, acompanhamento e análise do 

andamento dos trabalhos, fiscalização das 

atividades, avaliações de serviço e relatórios 

mensais e semestrais. 

210 

 

Para o cumprimento dos serviços propostos neste Termo de Referência, a 

instituição contratada deverá oferecer local de apoio nas comunidades alvo do projeto, 

transporte, alimentação e segurança aos participantes, quando a atividade exigir. 

7.4 Local  

A empresa executora das ações deverá apresentar declaração, caso não possua 

sede na cidade de Cocal de Telha, com os devidos recursos materiais e de pessoal para 

atender a execução das obrigações, antes da assinatura do Termo de Contrato. 

A empresa deverá apresentar atestado comprovando possuir reconhecida 

capacidade técnica para execução dos serviços, comprovado através de seu acervo 

técnico devidamente registrado no CREA. 

Os recursos humanos serão no mínimo 01 Coordenador Geral, 01 Assistente 

Social, 01 Advogado, 01 Engenheiro Agrimensor, 01 Cadista, 01 Digitador, 01 

Topógrafo, 01 Auxiliar de topografia e 01 Tecnólogo em Geoprocessamento.  

  

7.5 Reprogramação Contratual  

Quando houver necessidade de alteração contratual envolvendo metas e/ou itens 

de investimento, valores e prazos, interferindo nos aspectos sociais da intervenção, deve 

ser encaminhada proposta de reprogramação especificando as alterações pretendidas e 

seus impactos junto à comunidade, com manifestação do técnico responsável, conforme 

orientações da CAIXA. 

8. CAPACIDADE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO 

8.1 A empresa deverá ter uma equipe mínima composta de profissionais 

contratados para as diversas funções técnicas do presente projeto. 
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A empresa deverá apresentar como condição necessária à contratação: 

- Relação nominal da equipe técnica (nível superior e médio) que participará dos 

serviços, com indicação de categoria profissional, função a ser desempenhada e tempo 

de experiência; 

- Acervo técnico ou atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, demonstrando experiência dos profissionais em 

sua área de atuação, devidamente registrada no conselho de classe. 

8.2 A empresa participante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, 

expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o 

licitante executado satisfatoriamente serviço compatível com o objeto deste termo. 

8.3 No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá comprovar 

equipe técnica para execução do Projeto conforme planilha discriminada no quadro a 

seguir. 

Quadro 3 – FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA. 

Item Formação  

01 
Técnico na Área 
Jurídica 

 

02 
Técnico na Área 
Social 

 

03 
Engenheiro 
Agrimensor 

 

04 
Cadista (Técnico 
médio) 

 

05 
Digitador (Técnico 
médio) 

 

06 Topógrafo  

07 
Auxiliar de 
Topografia 

 

08 
Tecnólogo em 
geoprocessamento 
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9. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

Projeto de Regularização Fundiária de Cocal de Telha – PI 

SERVIÇO: PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

  PRAZO: 
07 

MESES 
  

I - PESSOAL   QUANTIDADE     UNIDADE PREÇO   

CATEGORIA FORMAÇÃO PROFISSIONAL HORAS TOTAL   UNIT. TOTAL 

1. NÍVEL SUPERIOR 

Coordenador Geral   1 330 330 h/h 35 
11.550,0

00 

Técnico Sênior 
Assistente 

Social 
1 330 330 h/h 30 

9.900,00
0 

Técnico Sênior Advogado 1 190 190 h/h 30 
5.700,00

0 

Técnico Sênior 
Engº 

Agrimensor 
1 330 330 h/h 30,071 

9.923,43
0 

Tecnólogo em 
Geoprocessamento 

Certificação 
na Área 

1 207,7 207,7 h/h 20,092 
4.173,14

5 

2. NÍVEL MÉDIO 

Cadista 
Técnico 
Médio 

1 280 280 h/h 8,728 
2.443,84

0 

Digitador 
Técnico 
Médio 

1 460 460 h/h 3,617 
1.663,82

0 

Topógrafo 
Técnico 
Médio 

1 210 210 h/h 8,413 
1.766,73

0 

Auxiliar de 
Topografia 

Ensino 
Médio 

2 200 400 h/h 2,809 
1.123,60

0 

  

SOMA PARCIAL (I) 
48.244,5

65 

  

II - ENCARGOS   % ITEM DE INCIDÊNCIA 
PREÇO 
TOTAL 

    84 (I)   

SOMA PARCIAL (II) 
40.525,4

35 

  

III – DIVERSOS UND. QUANT. 
PREÇO 

TOTAL 
UNIT. 

Locação de 01 (um) veículo com combustível e motorista mês 7 1.950,00 
13.650,0

0 
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Confecção de mapas e materiais gráficos (planta 
planialtimétrica da poligonal, plantas cadastrais, de áreas 
de risco, material informativo e de divulgação) 

vb 1 1.557,78 1.557,78 

Elaboração e Produção de Memoriais Técnicos (memoriais 
descritivos da gleba do loteamento e dos lotes) 

unidade 800 0,70 560,00 

Produção dos Títulos de Propriedades (taxas de abertura 
de matrícula e de registro de escritura definitiva, emissões 
de certidões, etc). 

unidade 800 3,00 2.400,00 

Outros serviços de Terceiros (para execução de atividades 
e/ou serviços, esporadicamente, quando necessário, 
inclusive nivelamento, treinamento e consultoria à equipe 
técnica, Biólogo, Geólogo, produção de texto e/ou arte de 
materiais de comunicação). 

h/h 200 30 6.000,00 

  

SOMA PARCIAL (III) 
24.167,7

8 

  

IV – MATERIAL DE CONSUMO vb 1 5.584,96 5.584,96 

  

SOMA PARCIAL (IV) 5.584,96 

  

V – BDI % ITEM DE INCIDÊNCIA   

1 – BDI 19,89 (I) + (II) + (III)+(IV)   
29.427,2

6 

  

SOMA PARCIAL (V) 
29.427,2

6 

 

CUSTO GLOBAL  (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) 
147.950,

00 

 

9.1 Demonstrativo do BDI 

DEMONSTRATIVO DO BDI - ACORDÃO TCU 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Administração Central 3,50% R$ 5.665,31 

Garantias e Seguro 0,20% R$ 323,73 

Riscos 0,90% R$ 1.456,79 

Despesas Financeiras 0,43% R$ 696,02 

Tributos 6,65% R$ 10.764,09 

PIS 0,65%   

COFINS 3,00%   
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ISS 3,00%   

   Lucro Bruto 6,50% R$ 10.521,30 

BDI – Total 19,89% 
 R$         

29.427,26  

 

9.2 Custos Consolidados 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO   
CUSTOS TOTAIS 

(R$) 

01 Recursos humanos 48.244,57 

02 Encargos Sociais 40.525,43 

03 Materiais de Consumo 5.584,96 

04 Diversos 24.167,78 

05 BDI 29.427,26 

TOTAL GERAL 147.950,00 

 

10. IDENTIFICAÇÃO DE PARCERIAS 

A intervenção se dará a partir do envolvimento direto e indireto de secretarias do 

governo municipal, do OGU além do envolvimento de entidades não governamentais e 

da população atendida. 

11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

O cronograma apresentado teve como referência as atividades, produtos 

relacionados no quadro a seguir, que serviu de referência para a elaboração dos 

cronogramas: físico e financeiro, mensal e trimestral. 

Os serviços serão medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos produtos 

referidos neste Termo de acordo com o custo total do projeto discriminado no 

Cronograma de Desembolso, sendo o pagamento efetuado mediante a apresentação 

e aprovação dos produtos conforme especificados nos quadros a seguir: 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Obra: Urbanização de Assentamentos Precários / Regularização Fundiária 

ATIVIDADE DO MÊS 

         

         

ITEM PRODUTO/ETAPA/ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 

1 PRODUTO I 

1.2 PROJETO DE TRABALHO DETALHADO 

 
X 

      
2. PRODUTO II 

2.1 MOBLIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
X X X X X X X 

3. PRODUTO III 

3.1 LEVANTAMENTO FUNDIARIO E TOPOGRÁFICO 

 
X X X X 

   
4. PRODUTO IV 

4.1 CADASTRO E COLETA DE DOCUMENTOS 
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X X X 

  
5 PRODUTO V 

5.1 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

     
X 

  
6 PRODUTO VI 

6.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

   
X X X 

  
7 PRODUTO VII 

7.1 GERACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUÇÕES JUDICIAIS 

        X  X  X    

8 PRODUTO VIII 

8.1 ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS TÍTULOS 

         X  X X    

9 PRODUTO IX 

9.1 CONFECÇÃO, REGISTRO E ENTREGA DOS TITULOS. 

          X  X  X  

10 PRODUTO X 

10.1 MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO. 

   X  X X   X  X X  X  
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12. CRONOGRAMAS FINANCEIROS 

CRONOGRAMA FÍSICO 

X  Global 

   Individual 

Órgão: MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Obra: Urbanização de Assentamentos Precários / Regularização Fundiária 

 
Agente financeiro:  Agente promotor: Valor da global: Valor de repasse: Valor de contrapartida: 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE 

TELHA -PIAUÍ 

R$ 147.950,00 R$ 146.950,00 R$ 1.000,00 

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA 

 
PLANILHA DE MEDIÇÃO 

Mês/Pro-duto PRODUTO I PRODUTO II PRODUTO III PRODUTO IV PRODUTO V PRODUTO VI PRODUTO VII PRODUTO VIII PRODUTO IX PRODUTO X TOTAL 
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MESES 
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Ç
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%
 

R
$
 

(%) PREVISTA  3,00 13,37 19,16 5,15 0,58 3,89 1,50 2,09 3,94 47,32 100,00 147.950,00 

MÊS 1 3,00 1,78 6,98             6,75 18,51 27.385,55 

MÊS 2   3,50 6,81             7,46 17,77 26.290,72 

MÊS 3   1,74 3,42 2,74   0,80       6,76 15,46 22.873,07 

MÊS 4   1,02 1,95 1,85   1,06 0,78 0,21   6,03 12,90 19.085,55 

MÊS 5   1,87   0,56 0,58 2,03 0,15 0,32 0,39 7,00 12,90 19.085,55 

MÊS 6   2,56         0,57 1,56 1,35 6,82 12,86 19.026,37 

MÊS 7   0,90             2,20 6,50 9,60 14.203,20 

%MEDIDA 3,00 13,37 19,16 5,15 0,58 3,89 1,50 2,09 3,94 47,32 100,00 147.950,00 

SALDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Obra: Urbanização de Assentamentos Precários / Regularização Fundiária 

PLANILHA DE MEDIÇÃO 

          

ITE

M 

PRODUTO/ETAPA/ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 TOTAL 

 

27.385,

55 

26.290,

71 

22.873,

07 

19.085,

55 

19.085,

56 

19.026,

37 

14.203,

20 

147.950,

00 

1 PRODUTO I TOTAL 

1.2 
PROJETO DE TRABALHO 

DETALHADO 

4.438,5

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.438,50 

2. PRODUTO II TOTAL 

2.1 MOBLIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
2.633,5

1 

5.178,2

5 

2.574,3

3 

1.509,0

9 

2.766,6

7 

3.787,5

1 

1.331,5

5 

19.780,9

1 

3. PRODUTO III TOTAL 

3.1 
LEVANTAMENTO FUNDIARIO E 

TOPOGRÁFICO 

10.326,

91 

10.075,

39 

5.059,8

9 

2.885,0

2 
0,00 0,00 0,00 

28.347,2

1 
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4. PRODUTO IV TOTAL 

4.1 
CADASTRO E COLETA DE 

DOCUMENTOS 
0,00 0,00 

4.053,8

3 

2.737,0

8 
828,52 0,00 0,00 7.619,43 

5 PRODUTO V TOTAL 

5.1 
DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
0,00 0,00 0,00 0,00 858,11 0,00 0,00 858,11 

6 PRODUTO VI TOTAL 

6.1 
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
0,00 0,00 

1.183,6

0 

1.568,2

7 

3.003,3

9 
0,00 0,00 5.755,26 

7 PRODUTO VII TOTAL 

7.1 

GERACAO DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E INSTRUÇÕES 

JUDICIAIS 

0,00 0,00 0,00 
1.154,0

1 
221,93 843,32 0,00 2.219,26 

8 PRODUTO VIII TOTAL 

8.1 
ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

DOS TÍTULOS 
0,00 0,00 0,00 310,70 473,44 

2.308,0

2 
0,00 3.092,16 

9 PRODUTO IX TOTAL 

9.1 
CONFECÇÃO, REGISTRO E 

ENTREGA DOS TITULOS. 
0,00 0,00 0,00 0,00 577,01 

1.997,3

3 

3.254,9

0 
5.829,24 

10 PRODUTO X TOTAL 
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10.1 
MONITORAMENTO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO. 

9.986,6

3 

11.037,

07 

10.001,

42 

8.921,3

9 

10.356,

50 

10.090,

19 

9.616,7

5 

70.009,9

4 

SOMA DOS PRODUTOS 

 

Pessoal 
20.468,

15 

19.797,

78 

16.721,

91 

13.613,

28 

13.615,

64 

13.920,

33 

11.420,

70 

109.557,

79 

Serviços de Terceiros 
2.102,0

7 

2.398,7

5 
689,16 

1.047,9

5 
727,36 

1.041,3

3 
0,00 8.006,62 

Material de Consumo 
1.125,5

7 
910,65 

1.156,8

4 

1.458,0

4 

1.943,2

5 

1.696,2

1 
802,20 9.092,76 

Aluguel de veículo com combustível e 

motorista. 

3.689,7

6 

2.781,8

0 

3.973,8

4 

2.523,9

1 

1.255,8

7 

1.330,1

3 

1.271,1

8 

16.826,4

9 

Impressão de mapas 0,00 401,73 331,32 442,37 693,42 0,00 0,00 1.868,83 

Diversos (Produção de memórias 

técnicas) 
0,00 0,00 0,00 0,00 273,02 150,37 0,00 423,39 

Diversos (Produção de títulos de 

propriedade) 
0,00 0,00 0,00 0,00 577,01 888,00 709,12 2.174,13 

         

Total 
27.385,

55 

26.290,

71 

22.873,

07 

19.085,

55 

19.085,

56 

19.026,

37 

14.203,

20 

147.950,

00 
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__________________________________ 

Ana Célia da Costa Silva 

Prefeita Municipal 
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ANEXO II 

CONVITE Nº 002/2015 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do 

CNPJ/MF ..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 

publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do 

Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

(Convite n.º 003/2015). 

___________________,____de___________________ de 

2015. 

  [  Carimbo Padronizado do CNPJ  

] 

____________________________________ 

           Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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A N E X O III 

 

MODELO DA PROPOSTA 

(Proposta referente ao Convite n.º 002/2015) 

 

 
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
 
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – 
 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  
 
________________ , _____de_____________________de 2015. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
           Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ZONA 
URBANA DE COCAL DE TELHA - PI 
QUE SE ENCONTRA INSERIDO EM 
UM CONJUNTO DE AÇÕES 
INTEGRADAS NAS ÁREAS DE 
HABITAÇÃO, SANEAMENTO E 
INCLUSÃO SOCIAL, VOLTADAS 
PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE 
DE VIDA URBANA NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA EM COCAL DE 
TELHA - PI QUE ENTRE SI FIRMAM O 
MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI E 
A EMPRESA XXXXX, NA FORMA 
ABAIXO. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, pessoa jurídica de 

Direito Público, com a sede na Rua Francisco Alves 

Mendes, n° 149, Centro, COCAL DE TELHA-PI  

CONTRATADA: ______________________, empresa inscrita no CNJP/MF 
sob o nº ___________________, com sede na rua/Av. 
___________________, na cidade de Teresina, 
representada neste ato por 
____________________________________ 
(cargo/função), RG ________________, CPF 
_____________________ . 

 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm 

entre si ajustado o presente CONTRATO PARA ELABORAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ZONA 

URBANA DE COCAL DE TELHA - PI QUE SE ENCONTRA INSERIDO EM UM 
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CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, 

SANEAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, VOLTADAS PARA A ELEVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA URBANA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA EM COCAL 

DE TELHA - PI conforme autorização do Convite n.º 002/2015, regulado pelos 

preceitos de direito público, especialmente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO 

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ZONA URBANA DE COCAL 

DE TELHA - PI QUE SE ENCONTRA INSERIDO EM UM CONJUNTO DE 

AÇÕES INTEGRADAS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E 

INCLUSÃO SOCIAL, VOLTADAS PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA URBANA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA EM COCAL DE TELHA - PI, 

conforme especificações e quantidades constantes do Convite n.º 002/2015.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO  

A aquisição dos itens, ora contratados, foi objeto de licitação, de acordo com o 

disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Convite. 

CLÁUSULA  TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente 

contrato, ao Convite n.º 002/2015, bem como à proposta firmada pela 

CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são 

partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 

transcrição.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE  obriga-se a: 
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I - emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, 

assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro); 

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o 

estabelecido neste Contrato; 

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor 

Administrativo Financeiro, integrado ao Gabinete do Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das obrigações previstas no anexo II – Termo de 

Referência, obriga-se a: 

I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus 

dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

II – executar o objeto do contrato, no prazo máximo de 07 (sete) 

meses; 

III – executar o objeto do contrato em estrita concordância com as 

especificações constantes do Processo Licitatório, Convite nº 002/2015; 

IV - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

V - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes 

da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas 

majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 

encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

VI - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em 

situação trabalhista e securitária regulares; 

VII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 
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VIII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas 

acerca do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

Conforme Anexo II – Termo de Referência do Edital de Carta Convite n° 

002/2015. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará até o dia 31 de dezembro de 2015 a partir de sua 

assinatura, podendo ainda, ser prorrogado ou aditivado, por interesse público e 

de acordo com a conveniência deste Município, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II – Eixo Urbanização de 

Assentamentos Precários - Ministério das Cidades, no elemento de despesa – 

339039 - Serviços. 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 

________________. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de 

forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, 

mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no 

distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da 

licitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da 

entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos 
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produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de 

preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas 

ainda não tenham sido quitadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, 

ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser 

repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda nacional.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito conforme Anexo II – Termo 

de Referência, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à 

CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor 

Administrativo Financeiro do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - o servidor referido anotará, em registro, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da 

falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE 

observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor 

estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da 

tomada de preços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em 

casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela 

CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de 

pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos 

motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas 

descritas no artigo 79 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da 

inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a 

espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e 

legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, 

cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, 

no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-

se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito 

público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Cocal de Telha, Estado do Piauí, da Justiça 

Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato 

lavrado em três vias, assinam as partes abaixo. 

COCAL DE TELHA (PI), _____ de _________________ de 2015. 

 

___________________________________ 

CONTRATANTE 

 

___________________________________ 

CONTRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


