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EDITAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021. 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 
 
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores 
alterações,  pela lei Federal nº. 5.19466, que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas ao 
CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor. 
 
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021  
 
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 063/2021 
 
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
 
V - TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 
 
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 
VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO E PROPOSTAS - INÍCIO 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 
DATA: 24/03/2021 
       HORA: 09:00hs 
       LOCAL: Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA 
 
VIII - OBJETO: 
 
8.1. Constitui objeto desta Licitação, contratação de serviços técnicos para a elaboração e execução 
do Plano de Regularização Fundiária com ações de mobilização social, pesquisa fundiária, 
diagnóstico da área, levantamento topográfico cadastral, cadastro e coleta de documentos, definição 
dos instrumentos de regularização, projeto de regularização fundiária, licenciamento e aprovação do 
projeto e elaboração dos títulos, providências de cartório e por fim entrega dos títulos às famílias 
beneficiadas, referentes ao Loteamento Gameleira, na cidade de Itororó - BA, conforme 
especificações constantes no Projeto Técnico - Anexo I. 
 
IX - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

9.1 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que demonstrem capacidade técnica para o 
desenvolvimento do objeto que, pela sua especialidade, deve ser realizado conforme 
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, desde que atendam a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 
9.2 Será vedada a participação de pessoas jurídicas nas seguintes situações: 
 

 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público. 

 
b) Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou liquidação; 

http://www.itororo.ba.io.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

2 

 

 
c) Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer 

que seja sua forma de constituição. 

 
d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública 

Municipal ou, ainda, penalidades impostas por qualquer órgão da Administração Pública, nas 
hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93. 

 
e) Enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 

 
f) Que não se encontrem quitados com a Fazenda Municipal quanto aos tributos e rendas cujo 

pagamento esteja obrigado nos termos do art. 323 da Lei Municipal nº 7.186, de 27 de 
dezembro de 2002. 

 
X - CREDENCIAMENTO 

 

10.1 O credenciamento, deverá ser apresentado em papel timbrado ou por procuração da 
licitante, devendo ser entregue à Comissão de Licitação, preferencialmente, em separado dos 
envelopes 01, 02 e 03 – Documentos de Habilitação e   Proposta   Técnica   e   de   Preços,   
respectivamente,   contendo identificação do credenciado (nome, número de identidade e do 
CPF) e poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, 
em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, devidamente assinado por representante legal da 
licitante. 

 
10.1.1 Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá este apresentar documento 
devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, comprovando tal situação. 
 
A não apresentação do documento de que tratam o subitens 10.1 e 10.1.1, impedirá o 
representante ou sócio de se manifestar e responder pela empresa. 

 
10.2 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa. 

 
10.3 As licitantes que queiram invocar a CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei 
Complementar n º 123/2002 deverão entregar no Credenciamento, as seguintes documentações: 
 
a) Certidão expedida no presente exercício (2021) pelo Órgão competente, a saber: Registro de 
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o 
caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra 
na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º da Lei 
Complementar n º 123/2002; 
 
XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11. As despesas relativas ao objeto desta licitação ocorrerão por conta do Orçamento: 
 
ÓRGÃO: 1000 – SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA 
PROJETO/ATIVIDADE: 1.031 – PLANEJ. URBANO – LOTEAMENTO E CASAS POPULARES 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 
FONTE RECURSO: 992400 – TRANSF. CONVÊNIOS – OUTROS (NÃO RELACIONADOS À 
EDUCAÇÃO/SAÚDE) 
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XII - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
12. Os documentos necessários à habilitação, bem como às propostas de técnica e de preços, 
deverão ser apresentados em envelopes separados, opacos, fechados e indevassáveis, 
endereçados a Comissão de Licitação, atendendo à seguinte composição e dizeres, para cada 
licitante: 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS – N.º 001/2021 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA  
TOMADA DE PREÇOS –  N.º 001/2021 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

 
ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇOS  
TOMADA DE PREÇOS – N.º 001/2021 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

 

12.1 A inversão de documentos no interior dos envelopes acarretará a inabilitação ou a 
desclassificação da licitante, conforme o caso. 

 
XIII  - ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
13.1 Os elementos do envelope nº 01 serão apresentados, de preferência, encabeçados por 
índice, relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, apresentados em 
01 (uma) só via, sem emendas ou rasuras, de forma a permitir maior rapidez na conferência e 
exame correspondente. 

 
13.2 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação por servidor da unidade que realizará o certame, ou 
publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos neste Edital. 

 
13. 3 Para habilitação nesta Tomada de Preços será exigida a seguinte documentação: 

 
13.3.1HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) CRC – Certificado de Registro Cadastral. 

 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores; 

 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 

em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente. 
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13.3.1.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal do Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, 
conforme modelo estabelecido no Anexo V; 
 
13.3.1.2 Declaração de desimpedimento de licitar, modelo Anexo VII. 
 
13.3.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União e com a 

Seguridade Social (INSS) através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos; 

 
c) Prova de regularidade como a Fazenda Estadual e Municipal da sede da licitante; 

 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 

13.3.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, na 
forma da lei, contendo a Declaração de Habilitação Profissional - DHP, sob a forma de 
etiqueta auto-adesiva, ou outro documento que a substitua, conforme determinado pelo 
respectivo Conselho Regional e nos termos das Resoluções 871/2000 e 899/2001 do Conselho 
Federal de Contabilidade, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser 
atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data de 
sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 
 
a1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de 
encerramento extraídos do livro Diário, devidamente registrado no Órgão competente. 

 
a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na 
forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação de: 
I - balanço patrimonial; 
II - demonstração do resultado do exercício;  
III demonstração do fluxo de caixa; 
IV demonstração de lucros e prejuízos acumulados;  
V  notas explicativas do balanço. 
 
a) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, um Índice 

de Liquidez Geral - ILG, igual ou maior que 1,00 (um vírgula zero), calculado segundo a relação: 

 
AC+ RLP 

ILG = ----------------------------> ou = 1,00, onde: PC+ ELP 

 
ILG = Índice de Liquidez Geral AC  = AtivoCirculante 
RLP = Realizável a Longo Prazo PC  = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

 
b) A comprovação do Patrimônio Líquido dar-se-á através do Balanço Patrimonial do último 

exercício social, não podendo ser inferior a 10 % (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, admitida a atualização para a data da apresentação da proposta através de 
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índices oficiais. 

 
c) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
d) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente identificado, de 

cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
e) As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar- se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 
XIV - ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA TÉCNICA 

 
14.1 A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em papel timbrado da firma, contendo endereço, CNPJ, Inscrição Estadual ou 
Municipal e a documentação a seguir descrita, objetivando o atendimento do Termo de 
Referência, a ser entregue em envelopes opaco, fechado, identificando como “ENVELOPE Nº 02 
- PROPOSTA TÉCNICA”. A licitante deverá descrever na Proposta Técnica, em que consiste e 
de que forma desenvolverá os trabalhos obedecendo aos aspectos discriminados a seguir. 

 
14.1.1 - Da qualificação da empresa: 
 
a) A licitante deverá comprovar experiência através de atestado de capacidade técnica na 

atividade correlata ao Termo de Referência (Anexo I deste Edital, 16.1), observados os 
requisitos de pontuação deste Edital, (Anexo I, item 17); 

14.1.2 Da qualificação da equipe técnica: 

 
a) Apresentação de relação contendo os nomes dos profissionais que irão compor a equipe 

técnica conforme indicação (Anexo I deste Edital, 16.2), conforme exigências constantes no 
referido item. 
 

a 1)  A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a 
empresa licitante deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: 

I -  Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do 
Trabalho; ou 
II -  Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou  
III -  Contrato de Prestação de Serviço com firma reconhecida; ou 
IV -  Contrato Social ou último aditivo se houver; 

b) A pontuação de qualificação dos profissionais se dará em conformidade com a tabela que 
consta do Anexo I, item 17, deste Edital. 

c) A substituição do profissional indicado pela licitante será admitida por profissionais de 
experiência equivalente ou superior. 

XV - ENVELOPE N.º 03 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
15.1A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope opaco, lacrado, endereçado à 
Comissão Setorial de Licitação, em papel timbrado da licitante, preenchida por meio mecânico 
ou informatizado, rubricada em todas as folhas, carimbada e assinada na última pelo titular ou 
representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, indicando o objeto 
ofertado de forma clara e inequívoca, contendo ainda: 

 

a) Razão social, CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e pessoa de contato; 
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b) Informação expressando o número do Edital e o seu objeto; 

 
c) Preço Global por lote para execução dos serviços discriminados no Anexo I– Termo de 

Referência, em algarismo e por extenso, em moeda nacional, incluindo todos os impostos 
taxas, contribuições, salários, encargos sociais, fiscais, parafiscais, financeiros, trabalhistas, 
previdenciários ou de acidente de trabalho ou quaisquer outros ônus que porventura venham a 
incidir; 

 
d) O(s) preço(s) será(ão) definitivo(s), não sendo admitia qualquer alteração posterior sob 

fundamento de erro ou omissão do fornecedor ou funcionários; 

 
e) Informação de que o preço apresentado será fixo e irreajustável durante o período de 

vigência do contrato; 

 
f) Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 

data da sessão de abertura desta licitação; 

 
g) Declaração de que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos 

de fornecimento de materiais, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, contribuições 
fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto na única 
remuneração devida pela contratante para execução completa dos serviços. 

 
h) Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital. Não serão aceitas 

propostas com alternativas; 

 

i) Após a abertura dos envelopes, não serão aceitas desistências de propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, bem como não 
serão aceitos pedidos de reconsideração pela Comissão. Caso ocorram pedidos de tal 
natureza, estes serão encaminhados em processo administrativo, passíveis de análise pela 
Procuradoria Geral do Município. 

 
j) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Ocorrendo 

discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

 
k) O preço cotado deverá incluir todos os custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, 

contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes ou que venham a incidir 
sobre a execução do objeto ora licitado, bem como todas as despesas necessárias à 
execução do contrato, ficando esclarecido que a Administração não admitirá qualquer 
alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços 
ofertados. 

 
l) A licitante declara haver levado em conta, na apresentação da sua proposta os tributos e 

demais encargos incidentes sobre a execução dos serviços não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
m) Dados do representante legal (nome, Carteira de identidade, e CPF) com poderes 

específicos para assinar o contrato, conforme modelo anexo a este edital. 
 

XVI -  PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
16.1 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, na presença da Comissão Setorial 
de Licitação, será realizada a sessão pública, observando-se os seguintes procedimentos: 
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16.2 A Comissão receberá os envelopes nº 01, nº 02 e nº 03, fechados, procedendo em seguida à 
abertura dos ENVELOPES nº 01- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, conferindo e 
rubricando os documentos exigidos neste Edital, passando-os (conteúdos dos envelopes nº 01), 
em seguida, para serem examinados e rubricados pelos representantes legais dos licitantes. 

 
16.3 Após o exame dos documentos referentes à habilitação, a Comissão franqueará a palavra 
aos licitantes para as devidas reclamações ou impugnações que entenderem cabíveis. 

 

16.4 Durante os trabalhos em reuniões públicas, a manifestação dos representantes das licitantes 
somente se dará após o franqueamento pela Comissão de Licitação. 

 
16.5 Qualquer manifestação dos representantes das licitantes, devidamente credenciados na 
forma do disposto no item 4 deste Edital, inclusive aquelas contrárias à habilitação ou inabilitação 
de concorrentes, poderá ser feita durante as reuniões. 

 
16.6 Ocorrendo desistência expressa de eventuais recursos ou decorrido o prazo para sua 
interposição, a Comissão de Licitação passará à fase seguinte do certame. 

 
16.7 Após a divulgação do resultado definitivo da fase de habilitação, julgamento de eventuais 
recursos ou diante de expressa renúncia das licitantes, a Comissão Setorial de Licitação designará 
sessão de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta Técnica das licitantes habilitadas. As 
propostas técnicas serão conferidas e rubricadas pela Comissão e pelas licitantes. 

 
16.8 As propostas técnicas serão avaliadas pela Comissão de Licitação, que poderá se valer de 
parecer técnico ou equipe especialmente designada para esse fim. 

 
16.9 Após julgamento, a Comissão de Licitação publicará o resultado da classificação das 
propostas técnicas e abrirá prazo para recurso. 

 
16.10 Transcorrido in albis o prazo para recurso ou após julgamento destes, a Comissão de 
Licitação designará data para sessão de abertura das propostas de preços – envelope nº 03. 

 
16.11 Na data designada, serão abertos os envelopes 03 – Proposta de Preços das empresas 
licitantes classificadas e, depois de conferidas pelos presentes, serão analisadas pela 
Comissão de Licitação, que proclamará o resultado final do certame. 

 
16.12 Os ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS TÉCNICAS e Nº 03 – PROPOSTAS DE PREÇOS 
durante a seção de habilitação serão rubricados em seus lacres pelas participantes e pelos 
membros da Comissão, permanecendo-os sob a guarda da Comissão de Licitação. 

 
16.13 As dúvidas, contestações e impugnações que surgirem durante as reuniões serão 
resolvidas pela Comissão de Licitação na presença dos participantes, ficando os licitantes 
intimados das decisões, ou, a depender da sua complexidade, deixadas para ulterior deliberação, 
a juízo da presidência da Comissão de Licitação, devendo o fato constar em ata, em ambos os 
casos. 

 
16.14 Os avisos contendo os resultados dos julgamentos serão publicados no  Diário Oficial do 
Município. 

 

16.15 As empresas licitantes, através de seus credenciados, poderão renunciar às interposições 
de recursos na fase de habilitação ou classificatória, consignando-a em ata, lavrada na sessão de 
abertura da documentação. 
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16.16 Das reuniões realizadas lavrar-se-ão atas circunstanciadas, das quais constarão eventuais 
manifestações dos representantes credenciados, e demais ocorrências que interessem ao 
julgamento desta licitação, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 
representantes das licitantes. 
 
XVI - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
17.1 Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às condições de habilitação contidas 
neste Edital, apresentarem documentos incompletos, ilegíveis,  com borrões, rasuras, entrelinhas, 
sem a devida ressalva pelo órgão emissor constando o fato e o motivo que lhe deu causa, ou, 
ainda, com seu prazo de validade vencido. 

 
117.2 Não será causa de inabilitação a irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade dos documentos ou não impeçam o seu entendimento. 

 
17.3 Caso não seja possível a divulgação do resultado de habilitação na sessão de abertura da 
licitação, esta se dará através do Diário Oficial do Município. 

 
17.4 No caso de inabilitação de todas as licitantes, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos, conforme disposto no § 3º do 
art. 48 da Lei 8.666/93. 

 
17.5 Na ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação da licitante, esta 
deverá comunicar imediatamente à Comissão de Licitação, no momento que ocorrer. 
 

18 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

 
18.1 A Comissão de Licitação julgará as propostas técnica e de preços e classificará as 
licitantes pelo tipo TÉCNICA E PREÇO, em cada lote de licitação, utilizando-se dos critérios 
definidos no Anexo I deste edital. 

 
18.2 A avaliação da proposta técnica se dará a partir dos quesitos fixados no Anexo I deste 
Edital, consistentes na qualificação da equipe técnica e na experiência das licitantes de acordo 
com as pontuações definidas no respectivo Anexo I. 

 
18.3 Para o cálculo da avaliação final de cada proposta, por lote, será utilizada a seguinte 
expressão: 

 

AFL = ITL x FP + (10 – FP) x IPL, 

 
onde: 

 
AFL = Avaliação final no lote; 

ITL= Índice técnico no lote  FP = Fator de ponderação  

IPL = Índice de preço no lote 

18.4 Considerar-se-á vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste Edital e anexos, e obter a maior Avaliação Final, classificando-os por ordem 
decrescente a partir da vencedora até a de menor pontuação. 

 
18.5 O cálculo do Índice Técnico no Lote (ITL) será realizado a partir do somatório dos pontos 
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atribuídos aos quesitos da proposta técnica de cada licitante utilizando-se a seguinte expressão: 
 
ITL =  Pontuação Técnica de cada proposta  

Maior Pontuação Técnica entre as propostas 

 

O Índice de Preço no Lote (IPL) será encontrado através da seguinte expressão: 

 
IPL =  Menor preço global apresentado   Preço 

global da proposta  

18.6 Para efeito de arredondamento dos valores obtidos nos calculo dos Índices técnico e de preço 
no lote, assim como em relação à avaliação final no lote, será admitido 4 (quatro) casas decimais 
. 

 
18.7 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, as 
manifestamente inexeqüíveis e as que apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os 
praticados no mercado 

 
18.8 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão fixará o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para que os licitantes, que desejarem, apresentem em sessão pública, novas Propostas 
fechadas, em condições aceitáveis pela Administração. 

 
18.9 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, com observância ao disposto no § 2.º do art. 3.º da Lei 8.666/93, utilizando-se o 
sorteio, em sessão pública para qual serão convidados os licitantes,na própria reunião de abertura 
das propostas ou em um outro momento mediante a convocação das licitantes. 

 
18.10 Havendo apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora se atendidas às 
condições do Edital e o preço for compatível com os praticados no mercado. 

 
18.11 A Comissão de Licitação, poderá, a juízo da autoridade competente, desclassificar 
qualquer licitante, se tiver conhecimento de fato anterior, no curso ou posterior ao julgamento da 
licitação, que denuncie dolo ou má-fé, ou que comprometa a capacidade ou idoneidade 
administrativa, técnica ou financeira da licitante, garantia da prévia defesa, disso não resultando 
para a mesma, direito a qualquer ressarcimento ou indenização. 

XIX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
19.1 A Adjudicação do Objeto deste Edital ao vencedor da Licitação se dará após a 
Homologação do processo licitatório. 

 
19.2 Fica reservado à Administração Pública Municipal o direito de adjudicar no todo ou em parte 
o objeto desta licitação. 

 
 XX - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
20.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em 
conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

 
20.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em 
conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93. 
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20.3 O prazo para interposição de recursos será de 5 (cinco) dias úteis, observado o disposto 
do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 
20.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão impugná-
los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 
20.5 Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsideração e impugnações interpostos através 
de "fac-símile" ou e-mail. 

 
20.6 As correspondências deverão ser protocoladas na Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Itororó. 
 
XXI - CONTRATAÇÃO 

 
21.1 As obrigações decorrentes deste Edital serão formalizadas através de Contrato a ser 
assinado entre as partes, observadas as condições estabelecidas neste Edital e as que 
constam da Minuta de Contrato e serão reguladas pela Lei federal nº 8.666/93. 

21.2 A contratação se dará sob regime de empreitada por preço unitário de licitação. 

21.3 A Administração convocará a licitante vencedora para assinar o contrato ou receber a nota de 
empenho no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da sua convocação, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na 
legislação vigente, salvo justificativa fundamentada em força maior ou caso fortuito, devidamente 
comprovada. 

21.3 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a 
convocação no prazo mencionado no subitem 15.3 deste Edital, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o Contrato nas mesmas condições do 
primeiro colocado ou revogar a licitação. 

21.4Este Edital, seus anexos, a proposta da Contratada, serão parte integrante do Contrato, 
independente de transcrição. 

21.5 A contratação terá prazo de 06 (seis) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço,  
em consonância com o Cronograma de Execução. 

21.6 O prazo poderá ser prorrogado, conforme prevê o artigo 57 da Lei federal nº 8.666/93 e a 
Minuta do Contrato. 

21.7 A contratada obriga-se a executar as ações e apresentar os produtos previstos no Anexo I 
– Termo de Referência. 

21.8 As condições de recebimento do objeto da presente licitação, obedecerão os preceitos 
contidos nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93. A execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal Desenvolvimento 
Econômico. 

 

XXII - PAGAMENTO 

22.1 O pagamento do valor global da contratação será realizado através de crédito em conta 
corrente do fornecedor,  em   parcelas,   e somente serão  efetivadas após análise e aprovação 
dos produtos/serviços pela CONTRATANTE, mediante atesto na respectiva nota fiscal/fatura. 

 

22.2 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões de  até  25%  
(vinte  e  cinco  por  cento)  nos  serviços  licitados  e  as  supressões resultantes  de  acordo  
celebrado  entre  as  partes,  do  valor  inicial  atualizado  da contratação, na forma dos §§ 1.º e 2.º 
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do art. 65 da Lei 8.666/93. 

22.3 A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, bem como 
ceder ou transferir os direitos dele decorrentes. 

22.4 As demais disposições estão previstas na Minuta do Contrato anexa a este Edital, do qual é 
parte integrante, independentemente de transcrição. 

 
22.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço. 

 
XXIII - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

23.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

23.2 Advertência, quando ocorrer atraso do inicio da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da 
data fixada. 

23.3 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando o 
fornecedor deixar de atender às especificações técnicas relativas ao serviço previstas no Edital, 
contrato ou instrumento equivalente. 

23.4 Nos casos de retardamento imotivado na execução do serviço ou de suas parcelas: 

 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 
da fatura de serviços não realizados, ou, ainda, sobre o valor da fatura correspondente à etapa 
do cronograma físico de serviço não cumprido, e suspensão de 3 (três) meses; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura de execução 

de serviços, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido 
o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) 
meses; 

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura de execução de serviços, realizados 

com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

d) Deixar de comunicar, formalmente, à Administração Municipal as alterações que venham a 
ocorrer no endereço, telefone e fax da empresa, no período de vigência do contrato: suspensão 
de 6 (seis) meses. 

 
e) Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% (dez 

por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 
12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 

 
f) Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber a nota de 

empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e 
suspensão de 6 (seis) meses. 

g) Quebrar sigilo, em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer formas: multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, por um prazo de 
2 (dois) anos. 
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h) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, apresentar 
documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios, sofrer 
condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer 
tributo: declaração de inidoneidade por um prazo de 2 (dois) anos. 

i) Dar causa ao retardamento da execução do certame, não manter a proposta: suspensão por 
um prazo de até 01 (um) ano. 

j) A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal 
esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações econtratações no âmbito 
do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

k) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, ainda, 
cobradas judicialmente. 

l) As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste Edital, 
nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a 
terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

m) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 

n) As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do 
grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

o) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

 
XXIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e 
os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente. 

24.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.3 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, 
por parte da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

24.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 
Municipal de Itororó revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas 
de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes da 
licitação. 

24.5 É facultado à Comissão ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

24.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

24.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
proposta. 
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24.8 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município. 

24.10 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone 
e fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando- se por intimada em 
caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

24.11 Os esclarecimentos referentes a esta licitação serão prestados pela Comissão Setorial de 
Licitação através do telefone (73) 3265-1912, das 7:00 às 13:00 ou através do endereço 
eletrônico: licitacaoitororo@gmail.com. 

24.12 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão com base na 
legislação vigente. 

 

24.13 Fica designado o foro da Cidade de Itororó-BA, para julgamento de quaisquer questões 
judiciais resultante deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
ANEXOS DO EDITAL 

 
Fazem parte integrante deste Edital, os Anexos: 

 
Anexo I - Termo de Referência 
Anexo II - Mmodelo de Proposta Financeira 
Anexo III - Planilha Orçamentária 
Anexo IV - Cronograma Fisico - Financeiro 
Anexo V - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 
Anexo VI - BDI 
Anexo VII - Modelo de Declaração de inexistência de Impedimento  
Anexo VIII - Minuta do contrato 

 
Itororó-Ba, 17 de fevereiro de 2021 
 

 

Harley Silva Farias 
Presidente da Comissão de Licitação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTEAMENTO GAMELEIRA 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Este Termo de Referência constitui parâmetro para a contratação de serviços técnicos para a 
elaboração e execução do Plano de Regularização Fundiária com ações de mobilização social, 
pesquisa fundiária, diagnóstico da área, levantamento topográfico cadastral, cadastro e coleta de 
documentos, definição dos instrumentos de regularização, projeto de regularização fundiária, 
licenciamento e aprovação do projeto e elaboração dos títulos, providências de cartório e por fim 
entrega dos títulos às famílias beneficiadas, referentes ao Loteamento Gameleira, na cidade de Itororó - 
BA, conforme ações previstas no Contrato CAIXA nº 0352.414-33/2011, do Programa de Urbanização, 
Regularização e Integração de Assentamentos Precários. 

A Regularização Fundiária realizará o atendimento a 670 famílias residentes no Loteamento Gameleira, 
na cidade de Itororó - BA. 

 
1.1 INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO 

 
1.1.1 Nº do Contrato / Termo de Compromisso: 
1.1.2 Município sede da intervenção / UF: Itororó – Bahia 
1.1.3 Agente Executor: Prefeitura Municipal de Itororó 
1.1.4 Nome do empreendimento: Urbanização e Regularização do assentamento precário 

Gameleira – Itororó-BA. 
1.1.5 Endereço do empreendimento: Bairro Gameleira. 
1.1.6 Valor do investimento (repasse e contrapartida): 
1.1.7 Valor referente à regularização fundiária: R$ 216.802,92 

1.1.8    Coordenador da regularização fundiária:   

a) Nome: Alisson Ribeiro Pinto  
b) Telefone: (73) 3265-1910 
c) E-mail: alissonrpinto@yahoo.com.br 

 
1.2 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS 
 

1.2.1 Nº de famílias na área de intervenção: 1.197 
 
1.2.2 Nº de famílias com situação fundiária regularizada até o início da intervenção: 00 
 
1.2.3 Nº de famílias a regularizar na área de intervenção: 670 
 
1.2.4 Nº de famílias a regularizar na área de reassentamento: 00 
 
1.2.5   Nº de unidades habitacionais a serem construídas: 

a) Na área de intervenção: 150 
b) Na área de reassentamento: 00 

 
1.2.6 Nº de unidades habitacionais a serem adquiridas: 00 

 
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS E ABRANGÊNCIA 
 
2.1. Caracterização do município 
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 O município de Itororó localiza-se na Região Centro Sul Baiano; possui uma área territorial de 331 km² 
e atualmente conta com uma população de 21.210 habitantes (população estimada, IBGE, 2016). 
Itororó faz fronteira com os municípios de Itapetinga, Itaju do Colônia, Firmino Alves, Caatiba, Itambé, 
Nova Canaã e Ibicuí. O município possui clima Tropical úmido e temperatura média de 25º C.  

A cidade de Itororó está distante 540 km da capital, acesso pela BR 415 (até Itabuna) e BR 101 a 
Salvador e estados do Sudeste e Sul do país. Faz ainda ligação com importantes cidades do Sudoeste 
e Oeste do estado (Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, entre outras), à Brasília (DF) e outras 
cidades do centro-oeste do país, cujo fluxo de turista é constante em direção às praias do sul da Bahia.  

A economia do município está assentada na agropecuária, comércio e serviços. Na pecuária destacam-
se os rebanhos bovinos (com 26.009 cabeças, de acordo com o IBGE 2015), suínos, equinos e muares. 
Em relação às atividades econômicas urbanas, conforme as Estatísticas do Cadastro Central de 
Empresas (IBGE, 2014), são 463 unidades de empresas atuantes, com 470 unidades locais. Destaca-
se a presença de 01 unidade da Lia Line Calçados. O PIB do município é de aproximadamente R$ 
142.074 milhões, o que corresponde a um PIB per capita de R$ 6.699,44 (IBGE, 2014). Os principais 
indicadores sociais são: Incidência da Pobreza: 58,44%; Índice de Gini 0,42; IDH: 0,594 (IBGE, 2010).  
 

2.2. Histórico 

A origem do Loteamento Gameleira, local de intervenção da proposta, está associada ao processo de 
ocupação da região, iniciado no ano de 1982 com a abertura do Grande Loteamento Parque Rio 
Colônia. Esta referida área pertencia ao Empreendimento Cabana da Ponte, que o loteou e colocou à 
venda em 1982 (1ª etapa) e 1986 (2ª etapa). A partir da construção desse loteamento as famílias, no 
ano de 2003, começaram a ocupar de forma desordenada a área do entorno, surgindo o Loteamento 
Gameleira.  

O referido Loteamento é desprovido de infraestrutura de serviços sociais, que certamente mudariam a 
qualidade de vida de seus moradores de forma mais ética e digna. Estes, quando precisam de algum 
serviço sociocultural, de saúde, de educação, dentre outros, necessitam fazer uso do que se tem no 
entorno do Loteamento.  

Diante da falta da infraestrutura citada acima, a violência, principalmente oriunda do tráfico de drogas, 
tem apresentado índices crescentes, relativamente às características demográficas do município. 

 

3. SITUAÇÃO HABITACIONAL E FUNDIÁRIA ATUAL 
 
Residem no Loteamento Gameleira 1.197 famílias, totalizando 4.423 pessoas, sendo 2.157 do sexo 
masculino e 2.266 do sexo feminino, com uma média de 4 pessoas por família. Caracteriza-se por 
apresentar uma população jovem, a saber: na faixa etária de 0 a 14 anos são 1.308 pessoas (29,5%); 
com 15 a 19 anos são 467 pessoas (10,5 %); 20 a 50 anos são 1.842 pessoas (41,7%); acima de 50 
anos são 806 pessoas (18,3%). A população economicamente ativa (PEA) é expressiva com um 
contingente de 3.162 pessoas, o que corresponde a 71,5% da população total.  

A escolaridade da população é baixa: 90,2% não concluíram o ensino fundamental, o que corresponde 
a 4.056 pessoas. Somente 4,2% concluíram o ensino médio.  

Em relação às condições de saúde, a incidência de doença ou condições referidas identificadas 
demonstram uma população relativamente saudável, tendo destaque para os problemas de hipertensão 
arterial com a identificação de 443 casos. No tratamento das doenças, as famílias na sua maioria (61%) 
recorrem ao hospital existente no município e ou cidades do entorno; 35% utilizam os serviços das 
unidades de saúde; 3% se automedicam; 1% utiliza os serviços de benzedeiras.  
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Quanto às condições de saneamento, o abastecimento de água na sua maioria (94%) provém da rede 
pública, sendo que 6% utilizam poço, nascentes e outras formas de captação de água. O tratamento da 
água por 61,5% da população é feito através da filtração, 12% com coloração e 0,6% utilizam a fervura. 
Identificou-se 25,9% da população que não usam nenhum tipo de tratamento.  

O descarte do lixo por 61,9% das famílias é realizado através do sistema de coleta pública, sendo que 
26,6% da população lançam a céu aberto e 11,5% queima ou enterram, o que provoca um grande 
impacto ambiental. O destino dos dejetos humanos apresenta uma situação preocupante, pois 52,7% 
da população lançam a céu aberto, 4% utilizam de fossas sépticas. Somente 43,3% da população têm 
sistema de esgoto nas residências. Merece ressaltar que o sistema de esgoto existente apresenta uma 
situação estrutural comprometida, necessitando urgentemente de reforma.  

As condições de moradia são preocupantes, pois 16,18% da população moram em residências 
insalubres, sem nenhuma condição de habitabilidade, feitas em taipa, madeira e material aproveitado 
(papelão, sobras de ferro etc.). Mesmo as casas construídas em tijolo e ou adobe, o que representa 
82,7% das moradias, na sua grande maioria, apresentam estrutura comprometida, não denotando uma 
situação favorável de habitação. O acesso ao serviço de energia elétrica é predominante, pois 94% da 
população a dispõe, embora muitas destas sejam realizadas de forma clandestina, o que as coloca 
vulnerável a incêndios e mortes acidentais etc.  

Do ponto de vista da organização comunitária e social, é pouco representativa a participação das 
pessoas em grupos comunitários, pois no universo de 2.648 pessoas na faixa etária de 20 anos acima, 
identificou-se apenas 18 pessoas membros de cooperativa, 329 de grupos religiosos, 30 pessoas 
fazendo parte de associação e 27 pessoas participando de grupos de futebol, o que representa apenas 
9% do universo total pesquisado inserido em grupos comunitários.  

Por outro lado, o perfil de renda das famílias baseou-se no banco de dados das famílias cadastradas 
no Cadúnico, tendo como universo 1.124 famílias, totalizando 4.496 pessoas. A renda média per capita 
está no valor de R$ 89,00 mensais. Esta renda é oriunda de serviços de pedreiro, carpinteiro, serviços 
domésticos, carregadores etc., além do recebimento do benefício do Programa Bolsa Família. 
Identificou-se uma pequena minoria na condição de assalariado da Empresa Vulcabrás/Azaléia ou 
como agente de limpeza da Prefeitura Municipal. 

3.1. Projetos e contextos relacionados ao objeto 

A elaboração e execução do Plano de Regularização Fundiária do Bairro Gameleira está integrado a 
outras ações previstas no Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários do Bairro Gameleira. São elas: pavimentação, esgotamento sanitário, construção de unidades 
habitacionais, regularização fundiária e trabalho social. 

3.2. Dos instrumentos normativos 
Constituição Federal de 1988. Nos artigos 182 e 183, são definidos 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). Essa lei abre a 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 das cidades, e mediante a normatização das 
formas de uso e ocupação do solo urbano. 
 
Legislação Ambiental. A legislação ambiental, seja da esfera federal, estadual e municipal, busca o 
estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à qualidade do ambiente urbano 
e natural, tanto em relação às cidades quanto em relação à zona rural. Deve-se atentar principalmente 
para a importância das Áreas de Preservação Permanente (APP) e a necessidade de sua conservação 
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perante a ameaça de descaracterização desses ambientes pela ação antrópica. 
 
Lei Federal nº 11.977/2009. Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.  
Considerando que a MP 759/2016 permiti a utilização da Lei 11.977/2009 para os processos de 
Regularização iniciados anteriormente à publicação do Medida Provisória. 
 
Orientação Operacional nº 12. Editada conjuntamente pela Secretaria Nacional de Habitação, 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e Secretaria Nacional de Programas Urbanos, 
estabelece os critérios e procedimentos para a elaboração do Plano de Regularização Fundiária no 
âmbito dos programas inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, a saber: 
Programas Prioritários de Investimentos (PPI) – Intervenções em favelas; Pró-Moradia; Projetos 
Mutisetoriais Integrados (PMI); e FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) - 
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. 
 
Medida Provisória 759/2016. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação 
de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito 
da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de 
imóveis da União, e dá outras providências. 
 
Provimento Nº 44, de 18 de março de 2015. Esse Provimento, editado e publicado pelo Conselho 
Nacional de Justiça/Corregedoria Nacional de Justiça, estabelece normas gerais para o registro da 
regularização fundiária urbana. 
 
4. ABRANGÊNCIA DA ÁREA 
 

A área a ser regularizada compreende o bairro da Gameleira, cidade de Itororó – Bahia, e possui uma 
área de aproximadamente 230.000 m², conforme a área marcada no Mapa a seguir. 

Localização do Loteamento Gameleira 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itororó, 2010. 
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5. JUSTIFICATIVA 
 
5.1. Da necessidade de contratação 

O Termo de Referência propõe a sistematização e a análise dos cenários de ocupação de forma a 
verificar as alternativas de regularizar a situação fundiária da área em estudo, observando e 
identificando os riscos e conflitos inerentes às demandas ambientais e sociais.  

Dessa forma, em função da situação habitacional e fundiária, caracterizada no item 3 desse Termo de 
Referência, torna-se necessária a construção e execução de um Plano de Regularização Fundiária para 
a área de interesse social definida, ou seja, o Bairro Gameleira, coerente com a realidade tratada, 
baseado em um diagnóstico consistente, em 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. 

5.2. Problemas diagnosticados 

Para execução da Regularização Fundiária, num primeiro momento, foi realizado o diagnóstico 
preliminar da situação local, de forma participativa, a partir dos cadastros disponíveis na Prefeitura 
Municipal e também através de visitas in loco, apontando as seguintes características da área de 
assentamento.  

 O processo de construção da cidade se deu através de loteamentos irregulares, muitos dos 
quais em áreas de preservação de risco (sob as áreas inundáveis e avançando sobre os morros 
e encostas).  

 As edificações, em sua grande maioria, não apresentam recuo frontal e quando existente estão 
em dimensões insuficientes, assim também se comportam os recuos laterais;  

 O assentamento foi implantado sem infraestrutura mínima: esgoto, pavimentação, 
abastecimento de água, rede elétrica, drenagem, áreas verdes e áreas de uso institucional;  

 Os processos de parcelamentos são difusos (desmembramentos) sem registro em cartório;  

 As construções não possuem Alvará ou Habite-se;  

 O movimento do parcelamento foi iniciado pela Prefeitura Municipal com quadras bem definidas, 
porém com ocupações difusas e desorganizadas.  

 Ao analisar a situação dos domicílios destaca-se que 77,2% são próprios, necessitam apenas da 
regularização fundiária a ser realizado pela prefeitura e 22,8% são alugados, cedidos, invadidos, 
financiados etc.  

6. GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 
 
A Prefeitura Municipal de Itororó será o órgão responsável pela fiscalização e gestão da Regularização 
Fundiária do Bairro Gameleira, estabelecendo, portanto, as diretrizes de coleta de informações para a 
área de abrangência, a fim de subsidiar a elaboração e execução do plano para todo o processo.  

Em função da interface técnica, participarão do acompanhamento do trabalho as seguintes secretarias 
municipais:  

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela relação institucional entre o 
Governo Municipal, a contratada, os beneficiários e os agentes sociais;  

 Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, no que se refere ao planejamento e execução 
financeira do contrato;  

 Procuradoria Jurídica do Município, em relação aos aspectos jurídicos das atividades a serem 
desenvolvidas pela Contratada;  
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 Departamento Municipal de Meio Ambiente, no que se refere à definição das Áreas de Interesse 
Ambiental da área;  

 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, no que se refere à infraestrutura implantada 
e prevista, classificação e hierarquização do sistema viário, assim como em relação às obras de 
intervenções habitacionais e urbanísticas.  

A inserção da sociedade civil no processo é pressuposto básico e fundamental para o sucesso dos 
projetos e ações definidas de Regularização Fundiária. Para tanto, o processo de construção das 
pesquisas e levantamentos deverá incorporar discussões com os atores envolvidos e com as 
representações populares e entidades da sociedade civil. 

7. ABRANGÊNCIA DO TRABALHO 
 
7.1. Âmbito geográfico 

Os serviços a serem elaborados deverão levar em conta o levantamento da situação legal e geográfica 
dos terrenos na área a ser regularizada, que perfaz um total de aproximadamente 230.000 m², com 
base na documentação existente e nas pesquisas documentais e socioeconômicas a serem realizadas, 
assim como pesquisas em outros órgãos e cartórios. 

7.2. Beneficiários 

A área de intervenção se constitui, em sua totalidade, de uma área pública pertencente ao Município. 
Portanto, os imóveis e instalações situados na área podem ser caracterizados como irregulares. Assim, 
são passiveis de regularização, além das construções residenciais particulares, os prédios e instalações 
sob o domínio de organizações civis e religiosas, a exemplo de templos religiosos. As famílias 
residentes na área de intervenção já são cadastradas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social do município; esse cadastro é o próprio CADÚNICO, do Ministério do Desenvolvimento Social – 
MDS. No entanto, de forma mais específica, a Regularização Fundiária prevê o atendimento a 670 
famílias, através da Concessão de Direito Real de Uso combinado com outros instrumentos. 

8. DIRETRIZES E OBJETIVOS 
 
8.1. Diretrizes 

O planejamento e a execução das ações referentes à questão fundiária do município na área de 
intervenção obedecerão às seguintes diretrizes: 

I) promoção das ações de identificação, levantamento, mapeamento e cadastramento da área de 
abrangência de forma integrada, buscando atender as necessidades para os procedimentos de 
regularização fundiária da área; 

II) adoção de soluções adequadas às características socioeconômicas e culturais, de modo a maximizar 
a produtividade do uso dos recursos alocados; 

III) caracterização da população a ser atendida na execução do Plano de Regularização Fundiária na 
área de intervenção. 

8.2. Objetivo geral: 

Dotar a Prefeitura Municipal de Itororó de instrumentos técnicos, legais e administrativos necessários à 
execução de um Plano de Regularização Fundiária na área de abrangência definida nesse Termo de 
Referência, garantindo que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente ao público 
beneficiário, constituído por famílias de baixa renda, que apresenta situação fundiária irregular. 
 
8.2.1. Objetivos específicos 
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 Realizar e atualizar os cadastros municipais para identificação, mapeamento e cadastramento da 
irregularidade da área objeto do Termo de Referência; 
 

 Caracterizar a realidade local referente à questão fundiária nas áreas de interesse social; 
 

 Implementar projetos e ações direcionados para as reais necessidades apontadas pelo 
diagnóstico; 

 

 Instrumentalizar e capacitar o Município na implementação de projetos de regularização fundiária 
específica para a área de intervenção; 
 

 Estabelecer diretrizes e propostas de intervenção; 
 

 Possibilitar a discussão do tema com a sociedade civil organizada local. 

9. METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES 
 
A metodologia a ser adotada deverá incluir, como estratégia de ação prioritária, a participação de 
representantes dos diversos segmentos sociais da cidade, de forma a assegurar a discussão das 
questões técnicas e a legitimação das decisões em todas as fases da Regularização Fundiária.  

É importante o efetivo envolvimento dos técnicos das diferentes secretarias municipais, de forma a se 
criar vínculos e relações de confiança com os beneficiários, visando o estabelecimento de acordos e 
compromissos de apoio logístico e de desenvolvimento nas ações de capacitação das fases 
subsequentes. 

O mapeamento e a caracterização da área de abrangência da regularização fundiária, assim como do 
seu entorno, devem incluir informações e dados relativos à demografia (evolução urbana, densidade 
ocupacional, etc.), aspectos do uso e ocupação do solo (malha urbana, vazios, cobertura vegetal, etc.), 
áreas de preservação permanente, sistema viário (principal e secundário), hidrografia (bacias 
hidrográficas e rede hídrica), aspectos climáticos (precipitação, deficiência hídrica, etc.), declividade, 
riscos de inundações, entre outras informações relevantes. 

Deve-se salientar que todos os levantamentos e análises deverão constar de relatórios parciais e 
mapas temáticos, elaborados de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT. 

Os relatórios de cada etapa, apresentados sob a forma de produtos, deverão ter a validação oficializada 
pela Prefeitura, após análise e aprovação pelo Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 

O produto final resultará na entrega dos títulos registrados às famílias beneficiadas do Loteamento 
Gameleira. 

10. ETAPAS LÓGICAS DO PROCESSO 
 
Destacam-se como Etapas/Fases do processo de Regularização Fundiária do Bairro Gameleira: 
 

10.1. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE / ESTUDO DE REGULARIDADE FUNDIÁRIA 
 

10.1.1 Estudo da Regularidade Fundiária 

Inicialmente será realizado pesquisa documental e jurídica para identificação e caracterização da 
situação dominial da área de intervenção na Prefeitura Municipal de Itororó. 
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Declaração do Município de que a área do Bairro Gameleira pode ser objeto de Regularização Fundiária 
de Interesse Social, de acordo com previsto na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, bem como 
disposições posteriores da Medida Provisória nº 759, de 2016. 
Produtos: 

-  Relatório de pesquisa documental, incluindo anexos de leis, decretos e fotos; 

- Publicação de Decreto de Regularização Administrativa (Regularização da base imobiliária do Bairro 
Gameleira). 

10.1.2 Pesquisa Fundiária 

Será realizada uma pesquisa fundiária do Bairro Gameleira com foco na situação fundiária, jurídica, 
registrária e dominial da gleba, incluindo a dominialidade da posse dos imóveis residenciais, situação 
junto ao cadastro imobiliário da prefeitura, registro em cartório de imóveis da região, entre outros 
aspectos. 

Elaboração em planta com caracterização da situação de domínio das áreas a serem regularizadas e se 
existem ações judiciais ou administrativas que incidem sobre os referidos imóveis.  

Investigação e pesquisa sobre a origem e forma de ocupação da área (doação pela prefeitura, aquisição 
de terceiros, ocupação, etc.), tempo de residência, uso do desmembramento, entre outras informações 
relativas à situação fundiária dos moradores. 
 
Produtos: 

- Relatório técnico contendo informações sobre o processo de ocupação da área, situação fundiária 
atual e da existência de ações judiciais e administrativas sobre os imóveis;  

- Mapa temático, destacando os lotes e áreas de acordo com a situação fundiária. 

10.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE FUNDIÁRIA 
 

10.2.1. Mobilização Comunitária  

 Realização de atividades de mobilização e sensibilização dos beneficiários para o processo de 
regularização fundiária;  

 Sensibilização e mobilização dos beneficiários para início dos cadastros e procedimento de 
coleta de dados;  

 Definição e eleição do grupo de interlocução e representação da comunidade.  
 
Produtos: 

- Elaboração de relatório com a descrição de todas as atividades realizadas no período, contendo 
documentação e listas de presença das reuniões e de mobilização da população e das instituições 
públicas e privadas; 

- Relatório fotográfico e de imagens; 

- Produção de cartilha e panfletos informativos;  

-  Diário de campo contendo os atendimentos realizados no Plantão Social. 

10.2.2 Diagnóstico do Assentamento 
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Nesta etapa será realizada uma caracterização e análise geral das condições geoambientais e 
socioeconômicas do Bairro Gameleira, incluindo a infraestrutura instalada e projetada; programas e 
ações governamentais; atividades econômicas locais; ocupação e renda, uso e ocupação do solo 
urbano, condições de habitabilidade, áreas de risco, áreas de preservação ambiental.   
 
As condições e potencialidades dos serviços e equipamentos comunitários serão avaliadas (educação, 
saúde, segurança pública, cultura, esporte e lazer), bem como os mecanismos de participação social 
nas ações públicas. 
 

Produtos: 

- Relatório descrevendo o grau de eficiência, as carências de infraestrutura e equipamentos urbanos 
existentes e a escala de atendimento à população; 

- Mapas temáticos (físicos, demográficos, econômico-produtivos, etc.) em meio digital e impresso; 

- Mídia de CD com imagens digitais (fotos, plantas urbanísticas, croquis, etc.). 

10.2.3 Levantamento Topográfico Cadastral 

Levantamento planimétrico, com indicação das áreas públicas e comunitárias, subdivisão das quadras 
em lotes, dimensões, sistemas de vias com respectivas hierarquias, dimensões lineares, angulares, 
ângulos centrais das vias determinadas por coordenadas UTM; quadro demonstrativo da área total e 
áreas úteis, espaços públicos. Levantamento das coordenadas georreferenciadas da poligonal do 
assentamento.  
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. 
Produtos: 
 
- Relatório descritivo e analítico apresentando conclusões referentes ao levantamento. 
- Planta Topográfica Georreferenciada Geral; arquivos no formato dwg (padrão AutoCad) da planta 
topográfica georreferenciada geral com polígonos fechados de quadras, lotes e edificações e layers 
distintos para cada feição; 
- Memorial descritivo topográfico contendo área dos lotes e edificações e medida das testadas de frente, 
laterais e fundos. 
 
10.3 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

10.3.1. Definição dos Instrumentos de Regularização Fundiária 

Realização de seminário para apresentação à comunidade dos tipos de instrumentos de regularização 
fundiária aplicáveis à situação. A partir dessa atividade, deverá ser definido o instrumento jurídico-legal 
a ser utilizado no processo de Regularização Fundiária do Bairro Gameleira. 

- Relatório do seminário contendo a definição da estratégia de regularização, com o(s) instrumento(s) de 
Regularização Fundiária, incluindo ata constando o(s) instrumento(s) escolhido pela população, lista de 
presença e registro fotográfico. 

10.4 REGULARIZAÇÃO DE BASE IMOBILIÁRIA / REGULARIZAÇÃO DA GLEBA 
10.4.1. Regularização de Base Imobiliária 
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Elaboração de documentos técnicos, administrativos e jurídicos para a regularização da base 
imobiliária, compreendendo, planta de sobreposição da situação de fato com a situação de registro, da 
situação atual e da situação pretendida, fundamentação técnica e jurídica para a regularização 
fundiária, entre outros.  
 
Produto:  
- Plantas impressas em escala apropriada, contendo a delimitação do perímetro da área objeto de 
intervenção, acompanhada de memorial descritivo; 
- Apresentação de matrícula da gleba apta para os registros individuais dos beneficiários. 
10.5 CADASTRO E COLETA DE DOCUMENTOS 
10.5.1 Cadastro Físico 

Realização de levantamento da área beneficiada, incluindo o mapeamento e caracterização das 
edificações em relação às quadras; croquis com a disposição das unidades residenciais e comerciais, 
separadamente; identificação de prédios e equipamentos públicos; áreas institucionais, etc. 

Cadastro físico dos lotes, delimitação física dos lotes, projeções de construções, número de domicílios 
no lote, acesso às unidades, confrontantes, situação do lote na quadra e demais detalhes necessários 
para atendimento das exigências do instrumento de regularização fundiária. O cadastro físico deve ser 
elaborado de forma a subsidiar a elaboração do memorial descritivo de cada unidade.  

Produto: 

- Banco de dados do Cadastro Físico com a organização e sistematização dos dados e informações 
levantados; 

- Planta com identificação dos lotes e domicílios. 

10.5.2 Cadastro Social 

Cadastramento das famílias, incluindo informações quanto ao número e a distribuição dos membros da 
família, por faixa etária, sexo, escolaridade, condições de trabalho e emprego, renda familiar e tempo de 
moradia na área. Qualificações do chefe da família, uso da unidade habitacional e condições de posse. 
 

Produtos: 

- Banco de dados socioeconômicos ilustrado (fotos e imagens); 

- Relatório com levantamento da demanda habitacional e urbanística. 

10.5.3 Coleta de Documentos 

Realização de coleta de documentos das famílias beneficiárias, incluindo os responsáveis e seus 
dependentes: documento de identificação (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira 
Profissional, Cartão do SUS, Cartão do Bolsa Família, documentos de imóveis (escrituras, recibos, etc.). 
Documentos necessários à emissão do título de posse ou propriedade, a depender do instrumento de 
regularização a ser utilizado. 

Produto: 

-  Elaboração de Arquivo / Pasta Individualizada, contendo a cópia dos documentos das famílias 
beneficiadas (arquivo físico e digital).       
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10.6 REGULARIDADE DO PARCELAMENTO 
 
10.6.1 Estudo Preliminar 
 
Elaboração de proposta inicial do projeto de regularização fundiária, contendo uma análise crítica, do 
conteúdo das pesquisas e levantamentos realizados na área de intervenção, evidenciando as 
irregularidades fundiárias, 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. 
Realização de seminários técnico-participativo para análise dos documentos elaboradores e 
consolidação dos resultados obtidos. 
 
Produtos: 
 
- Elaboração de relatório contendo um diagnóstico completo da situação atual e proposta futura para a 
regularização, com o levantamento das informações legais e normativas que regem a matéria nas 
esferas federal, estadual e municipal, de acordo com as orientações estabelecidas neste Termo de 
Referência; 
- Relatório do seminário técnico-participativo, com as evidências de sua realização (lista de presença, 
fotos, etc). 
 
10.6.2  Validação do Estudo Preliminar pela Comunidade 
  
Realização de audiência pública, com a participação de técnicos, gestores e beneficiários da área de 
intervenção, para apresentação, discussão e validação do estudo preliminar. 
 
Produto: 

- Relatório da Audiência Pública, constando ata de validação, lista de presença, fotos e demais 
documentos comprobatórios da atividade. 
 
10.6.3 Projeto de Regularização Fundiária 
Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Gameleira, da cidade de Itororó – BA, 
contemplando todos os elementos do parcelamento tais como lotes, vias públicas, espaços de uso 
coletivo, entre outros. 
Produtos: 
- Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Gameleira, da cidade de Itororó – BA, incluindo todos os 
mapas temáticos e relatórios parciais, redigido a partir dos levantamentos e etapas preliminares;  
- Memorial descritivo geral do Projeto de Regularização Fundiária. 

 
10.6.4 Licenciamento e Aprovação do Projeto 
Encaminhamento para análise do Projeto de Regularização Fundiária ao órgão ambiental competente, 
visando o licenciamento e aprovação do projeto, de acordo com a legislação ambiental e urbanística 
vigente. 
 
Produto: 
 
- Certificado de licenciamento e aprovação do projeto pelo órgão ambiental do município. 
 
10.7 TITULAÇÃO E REGISTROS DOS TÍTULOS ELETIVOS 
 
10.7.1 Elaboração dos Títulos Providências de Cartório e Entrega  
 
Regularização das posses, de acordo com o Projeto de Regularização Fundiária, com a adoção de 
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medidas administrativas e jurídicas voltadas à titulação e ao registro dos títulos, de acordo com os 
seguintes passos: 
 

a) O registro do parcelamento ou instituição de condomínio, resultante do projeto de regularização 
fundiária; 

b) A abertura obrigatória de matrícula para cada lote ou unidade autônoma referida ao projeto de 
regularização fundiária;  

c) Os atos de registro dos títulos expedidos em favor dos beneficiários do processo de 
regularização. 

 
A entrega dos títulos às famílias beneficiárias será realizado através de ato solene, com a presença de 
representantes da Prefeitura Municipal, da Caixa Econômica Federal e das demais instituições 
governamentais e da sociedade civil. 
 

Produto: 

- Relatório técnico e fotográfico constando todas as atividades realizadas no período, juntamente com 
toda a documentação produzida (atas, ofícios, comunicados, etc.) e listas de presença nas atividades; 

- Cópia (as) das Certidões Atualizadas de Inteiro Teor referente as Matrículas com registro dos títulos 
individuais; 
 
11. FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 
A apresentação dos documentos consistirá em: 

 Documentos elaborados em meio analógico, contendo plantas, mapas, fotos, gráficos, entregues 
encadernados em 03 (três) vias, de acordo com as normas 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 ou DWG para os elementos gráficos, além de uma versão unificada no 
formato PDF (Acrobat Reader – última versão). 

 Plantas em escala pertinente, que permitam o entendimento do parcelamento, de acordo com 
avaliação dos técnicos da Prefeitura Municipal de Itororó, Bahia. 

 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, datashow e/ou em retroprojetor. 

 Cópia dos títulos individuais registrados. 
 
Observação: Os produtos resultantes do presente Termo de Referência serão de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Itororó, Estado da Bahia. 
 
12. PRAZO 
 
As atividades contidas neste Termo de Referência serão realizadas no prazo de 06 meses. 

 
13. CUSTO DOS SERVIÇOS 
 
Os recursos alocados através do Contrato nº 0352.414-33/2011, assinado entre a Prefeitura Municipal 
de Itororó, Estado da Bahia e a Caixa Econômica Federal, destinados às ações relativas à execução da 
Regularização Fundiária objeto do presente Termo de Referência, correspondem ao valor total de R$ 
216.802,92 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e dois reais e noventa e dois centavos). 
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As custas cartorárias devidas para registro dos títulos em favor dos beneficiários perante o cartório de 
registro de imóveis deverão correr a título de contrapartida da Prefeitura Municipal de Itororó, nos casos 
da não gratuidade por Lei.  
Os demais custos com emolumentos que porventura, forem inseridos por nova Legislação Federal 
serão de responsabilidade dos beneficiários. 
 

14. CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 

 
O cronograma apresentado a seguir deverá servir de referência para execução dos trabalhos. Os 
serviços serão medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos produtos referidos neste Termo, de 
acordo com o custo total discriminado no Cronograma de Desembolso, sendo o pagamento efetuado 
mediante a apresentação e aprovação desses produtos conforme anexo. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Item Discriminação 
Meses 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

1. Comprovação de Titularidade / Estudo de Viabilidade da Regularidade 

1.1. Estudo de Regularidade Fundiária       

1.2. Pesquisa Fundiária 
  

 
   

2. Diagnóstico da Situação de Regularidade Fundiária 

2.1. Mobilização Comunitária  
  

 
   

2.2. Diagnóstico do Assentamento       

2.3 Levantamento Topográfico Cadastral 
 

 
    

3. Definição da Estratégia de Regularização Fundiária 

3.1. 
Definição dos Instrumentos de Regularização 
Fundiária     

 
 

4. Regularização da Base Imobiliária / Regularização da Gleba 

4.1 Regularização da Base Imobiliária       

5. Cadastro e Coleta de documentos 

5.1 Cadastro Físico       

5.2 Cadastro Social       

5.3 Coleta dos Documentos       

6. Regularidade do Parcelamento 

6.1 Estudo Preliminar       

6.2 
Validação do Estudo Preliminar pela 
Comunidade 

      

6.3 Projeto de Regularização Fundiária       

6.4 Licenciamento e aprovação do Projeto       

7. Titulação e Registros dos Títulos Eletivos 

7.1 
Elaboração dos títulos, providências de 
cartório e entrega.      

 

 

http://www.itororo.ba.io.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

27 

 

15. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Data base: FEV 2021  
Sem Desoneração 

PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTEAMENTO GAMELEIRA 
      

% do 
BDI:  22,61%   

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE 

Quant. 
Mão de 
Obra 

Quant. 
Material 

PREÇO 
C/ ENC. 
SOCIAIS 
E S/ BDI 

PREÇO 
C/ ENC. 
SOCIAIS 
E Com 

BDI 
PREÇO DE 

VENDA 

1.   
Comprovação de Titularidade / Estudo de 
Viabilidade da Regularidade           1.774,60 

1.1   Estudo de Regularidade Fundiária             

1.1.1   PESQUISA FUNDIÁRIA           1.774,60 

1.1.1.1 SINAPI 90770 
Coordenação e análise por arquiteto sênior ou 
Assistente Social hora técnica 3   85,00 104,22 312,66 

1.1.1.2 SINAPI 90773 

Tabulação de dados, digitalização, inserção de 
dados em planta  
(cadista) hora técnica 5   17,47 21,42 107,10 

1.1.1.3 Órgão de classe Coordenação e análise por advogado hora técnica 3   85,00 104,22 312,66 

1.1.1.4 Órgão de classe 

Consulta aos órgãos competentes (cartório, 
prefeitura, judiciário,  
órgão ambiental), verificação da existência de 
ações judiciais ou administrativas - advogado 

hora técnica 10   85,00 104,22 1.042,19 

2.       
Diagnóstico da Situação de Regularidade 
Fundiária           105.804,71 

2.1   MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA           27.265,42 

2.1.1 Pesquisa mercado Mobilização da comunidade com faixas faixa   3 100,00 122,61 367,83 

2.1.2 Órgão de classe Reuniões com grupos locais - assistente social hora técnica 13   85,00 104,22 1.354,84 

2.1.3 Órgão de classe 

Atendimento aos moradores - 5h por semana 
durante 6 meses -  
Assitente Social hora técnica 120   85,00 104,22 12.506,22 

2.1.4 Pesquisa mercado Divulgação do projeto - radio diária   4 100,00 122,61 490,44 

2.1.5 Pesquisa mercado 
Mobilização comunidade com folder 
informativo folder   670 1,71 2,10 1.406,80 

2.1.6 Pesquisa mercado Panfletos UNIDADE   983 1,08 1,32 1.301,68 

2.1.7 Pesquisa mercado Locação de data show diária   13 95,00 116,48 1.514,23 

2.1.8 Pesquisa mercado Locação de carro de som diária   13 185,00 226,83 2.948,77 

2.1.9 Pesquisa mercado Locação de sonorização para eventos diária   13 180,00 220,70 2.869,07 

2.1.10 Pesquisa mercado Lanche UNIDADE   670 3,05 3,74 2.505,54 

2.2   DIAGNÓSTICO DO ASSENTAMENTO           10.858,57 

2.2.1 SINAPI 90770 Coordenação e análise po arquiteto sênior hora técnica 8   85,00 104,22 833,75 

2.2.2 SINAPI 90770 

Elaboração de relatório sobre situação 
fundiária da localidade, sitematização das 
informações relativas as condições atuais de 
ocupação de assentamentos - arquiteto sênior hora técnica 40   85,00 104,22 4.168,74 

2.2.3 Órgão de classe Análise dos dados da pesquisa por advogado hora técnica 8   85,00 104,22 833,75 

2.2.4 Órgão de classe 

Coordenação e análise por profissional com 
graduação em serviço social 

hora técnica 8   85,00 104,22 833,75 

2.2.5 Órgão de classe 

Elaboração de relatório sobre situação 
fundiária da localidade, sitematização das 
informações relativas as condições atuais de 
ocupação de assentamentos - advogado hora técnica 40   85,00 104,22 4.168,74 

2.2.6 Pesquisa mercado Encadernação UNIDADE   2 5,40 6,62 13,24 

2.2.7 Pesquisa mercado Cópia em meio digital UNIDADE   1 5,39 6,61 6,61 

2.3   
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
CADASTRAL           67.680,72 
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2.3.1 ORSE 09346  

Levantamento planimétrico cadastral de área 
urbana ou suburbana, destinado a 
regularização fudiária projetos viarios e de 
infraestrutura, urbanização e 
assemelhados,compreendendo o 
detalhamento de divisas de gleba principal, 
sistema viário, quadras, áreas livres e 
institucionais, lotes, edificações, postes, guias, 
sarjetas, muros de arrimo,taludes, desenho na 
escala variando de 1:250 a 1:100 

m2   230000 0,24 0,29 67.680,72 

3.     
    Definição da Estratégia de Regularização 
Fundiária           5.569,80 

3.1   

DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

          5.569,80 

3.1.1 SINAPI 90770 Arquiteto Sênior hora técnica 6   85,00 104,22 625,31 

3.1.2 
Ver composição  
anexa 

Seminário para apresentação à comunidade 
dos tipos de instrumentos de regularização 
fundiária UNIDADE 1   2.332,70 2.860,12 2.860,12 

3.1.3 Órgão de classe Advogado  hora técnica 6   85,00 104,22 625,31 

3.1.4 Órgão de classe 

Análise de dados gerais por profissional com 
graduação em serviço social 

hora técnica 6   85,00 104,22 625,31 

3.1.5 Órgão de classe 

Elaboração de relatório sobre indicação de 
soluções para regularização fundiária da 
localidade - advogado hora técnica 8   85,00 104,22 833,75 

4.   Regularização da Base Imobiliária           5.817,70 

4.1   Regularização da Base Imobiliária           5.817,70 

4.1.1 SINAPI 90770 

Elaboração de documentos técnicos para 
regularização de base imobilaria - Arquiteto 
sênior 

Hora 
Técnica 

27   85,00 104,22 2.813,90 

4.1.2 SINAPI 90773 

Tabulação de dados, digitalização, inserção de 
dados em planta (cadista) 

hora técnica 4   17,47 21,42 85,68 

4.1.3 Órgão de classe 
Elaboração de documentos técnicos para 
regularização de base imobilaria - Advogado 

Hora 
Técnica 28   85,00 104,22 2.918,12 

5   CADASTRO E COLETA DE DOCUMENTOS           52.607,71 

5.1   CADASTRO FÍSICO           25.106,36 

5.1.1 SINAPI 90770 Arquiteto Sênior hora técnica 40   85,00 104,22 4.168,74 

5.1.2 ORSE 05931 Cadastradores- técnico cadastro hora técnica 335   22,87 28,04 9.393,70 

5.1.3 
ORSE/SINAPI  
34786 

Cadastradores - estagiário eng/arq 
hora técnica 335   8,06 9,88 3.310,59 

5.1.4 SINAPI 90770 
Elaboração de formulário para cadastro - 
Arq/Eng hora técnica 5   85,00 104,22 521,09 

5.1.5 SINAPI 90773 Tabulação e digitalização de dados (cadistas) hora técnica 335   17,47 21,42 7.175,69 

5.1.6 Pesquisa mercado Confecção de formulários para cadastro UNIDADE   1100 0,26 0,32 350,66 

5.1.7 Pesquisa mercado Lápis UNIDADE   25 0,50 0,61 15,33 

5.1.8 Pesquisa mercado Papel UNIDADE   1200 0,04 0,05 58,85 

5.1.9 Pesquisa mercado Caneta UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.1.10 Pesquisa mercado Pasta de papel com Elástico UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.1.11 Pesquisa mercado Borracha UNIDADE   10 0,51 0,63 6,25 

5.1.12 Pesquisa mercado Prancheta UNIDADE   8 4,50 5,52 44,14 

5.2   CADASTRO SOCIAL           16.398,53 

5.2.1 Órgão de classe Assistente Social hora técnica 60   85,00 104,22 6.253,11 

5.2.2   Cadastradores (estagiários da área social) hora técnica 180   8,06 9,88 1.778,83 

5.2.3 Órgão de classe 
Elaboração de formulário para cadastro - 
Assistente Social hora técnica 5   85,00 104,22 521,09 

5.2.4 Pesquisa mercado Confecção de formulários para cadastro UNIDADE   1100 0,26 0,32 350,66 

5.2.5 ORSE 05931 
Tabulação e digitalização de dados - técnico 
cadastro hora técnica 260   22,87 28,04 7.290,64 

5.2.6 Pesquisa mercado Lápis UNIDADE   19 0,50 0,61 11,58 

5.2.7 Pesquisa mercado Papel UNIDADE   1200 0,04 0,05 58,85 
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5.2.8 Pesquisa mercado Caneta UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.2.9 Pesquisa mercado Pasta de papel com Elástico UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.2.10 Pesquisa mercado Borracha UNIDADE   10 0,51 0,63 6,25 

5.2.11 Pesquisa mercado Prancheta UNIDADE   12 4,50 5,52 66,21 

5.3   COLETA DE DOCUMENTOS           11.102,83 

5.3.1 ORSE 05931 Coletores- técnico cadastro hora técnica 180   22,87 28,04 5.047,36 

5.3.2   Tabulação e digitalização de dados - estagiário hora técnica 180   8,06 9,88 1.778,83 

5.3.2 Órgão de classe Assistente Social hora técnica 16   85,00 104,22 1.667,50 

5.3.3 Órgão de classe Análise por profissional da área jurídica hora técnica 16   85,00 104,22 1.667,50 

5.3.4 Pesquisa mercado Impressão (colorida - papel A4) UNIDADE   800 0,90 1,10 882,79 

5.3.5 Pesquisa mercado Papel UNIDADE   1200 0,04 0,05 58,85 

6.         Regularidade do Parcelamento           32.993,98 

6.1   ESTUDO PRELIMINAR           12.150,65 

6.1.1 SINAPI 90779 Elaboração do estudo - engenheiro sênior hora técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.1.2 SINAPI 90770 Elaboração do estudo - arquiteto sênior hora técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.1.3 SINAPI 90770 

Elaboração de plantas, memorial descritivo da 
poligonal do assentamento por arquiteto e 
urbanista sênior hora técnica 8   85,00 104,22 833,75 

6.1.4 Órgão de classe Elaboração do estudo - Assistente social hora técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.1.5 Órgão de classe Consultoria engenharia ambiental hora técnica 8   70,00 85,83 686,62 

6.2   
VALIDAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR 
PELA COMUNIDADE           3.069,54 

6.2.1 Pesquisa mercado Locação de data show diária   1 95,00 116,48 116,48 

6.2.2 Pesquisa mercado Locação de carro de som diária   1 185,00 226,83 226,83 

6.2.3 Pesquisa mercado Locação de sonorização para eventos diária   1 180,00 220,70 220,70 

6.2.4 
Ver composição  
anexa 

Lanche 

UNIDADE   670 3,05 3,74 2.505,54 

6.3   
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA           11.520,68 

6.3.1 SINAPI 90770 
Elaboração de relatório específico - arquiteto 
sênior hora técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.3.2 SINAPI 90770 

Elaboração de plantas, memorial descritivo da 
poligonal do assentamento por arquiteto e 
urbanista sênior hora técnica 8   85,00 104,22 833,75 

6.3.3 Órgão de classe Elaboração de relatório específico - advogado hora técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.3.4 Órgão de classe 
Elaboração de relatório específico - assistente 
social hora técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.3.5 Pesquisa mercado Impressão de documento UNIDADE   3 10,00 12,26 36,78 

6.3.6 Pesquisa mercado Encadernação de documento UNIDADE   3 5,40 6,62 19,86 

6.4   
LICENCIAMENTO E APROVAÇÃO DE 
PROJETO           6.253,11 

6.4.1 Órgão de classe Engenheiro Ambiental hora técnica 30   70,00 85,83 2.574,81 

6.4.2 
INEMA Dec 15682/  
Dec 16366 

Taxas de licenciamento 

UNIDADE   1 3.000,00 3.678,30 3.678,30 

7   

TITULAÇÃO E REGISTROS DOS TÍTULOS 

          12.234,39 

7.1   

Títulos e Registros dos Títulos 

          12.234,39 

7.1.1   Estagário de direito hora técnica 80   8,06 9,88 790,59 

7.1.2 Órgão de classe 

Consultoria para elaboração dos títulos, 
providências de cartório e entrega dos títulos 
às famílias beneficiadas - advogado hora técnica 80   85,00 104,22 8.337,48 

7.1.3 Pesquisa mercado Impressão do documento UNIDADE   3 10,00 12,26 36,78 

7.1.4 Pesquisa mercado Locação de data show - Reunião Pública Final diária   1 95,00 116,48 116,48 

7.1.5 Pesquisa mercado 
Locação de carro de som - Reunião Pública 
Final diária   1 185,00 226,83 226,83 

7.1.6 Pesquisa mercado 
Locação de sonorização para eventos - 
Reunião Pública Final diária   1 180,00 220,70 220,70 

7.1.7 Pesquisa mercado Lanche - Reunião Pública Final UNIDADE   670 3,05 3,74 2.505,54 
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  TOTAL GERAL             216.802,92 

 

16. QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
 
16.1. Da qualificação da empresa 

A empresa a ser contratada para a realização das atividades previstas neste Termo de Referência 
deverá ter experiência mínima comprovada de 03 (três) anos de atuação no planejamento e gestão de 
projetos públicos e deverá apresentar capacidade técnica nas seguintes atividades: 

 Levantamento e análise cadastral e socioeconômica; 

 Comprovação de realização de trabalhos semelhantes ao objeto deste TR, em outras 
instituições públicas; 

 Processo participativo, em especial na mobilização e na moderação de oficinas, comprovado 
através de declaração de trabalhos e/ou certidão de acervo técnico. 

 
16.2. Da equipe técnica 
 
A equipe da Contratada deverá ser composta por profissionais habilitados em suas respectivas 
entidades profissionais, que tenham comprovada experiência nos serviços objeto desta contratação 
através de certidão obtida por essas entidades. 

Será necessária validação da equipe contratada e respectiva experiência pelo Grupo Técnico, a ser 
instituído pela prefeitura municipal, responsável pelo monitoramento e acompanhamento da execução 
dos ser viços. 

A empresa deverá apresentar como condição necessária à contratação: 

 Relação nominal da equipe técnica (nível superior) que participará dos serviços, com indicação de 
categoria profissional, função a ser desempenhada e tempo de experiência;  

 Curriculum vitae assinado pelo responsável técnico; 

 Organograma funcional para os serviços com funções e cargos. 
 

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada disponibilize, no mínimo, 
profissionais com os seguintes perfis: 

 Coordenador (a), com experiência mínima de 03 (três) anos em Planejamento Urbano ou em 
planejamento de serviços de Regularização Fundiária urbana, com experiência e qualificação 
em metodologia de Planejamento Estratégico; 

 Engenheiro (a) civil, com experiência no desenvolvimento de estudos/projetos de Regularização 
Fundiária urbana; 

 Arquiteto (a) com experiência em projetos de Regularização Fundiária ou programas de 
desenvolvimento na área pública. 

 Pedagogo (a), Assistente Social ou Sociólogo (a) com experiência em projetos e programas 
sociais voltados para mobilização e envolvimento de comunidades; 

 Economista com experiência em Diagnósticos Sociais específicos para regularização fundiária; 

 Biólogo (a) ou Geógrafo (a) com experiência em projetos Regularização Fundiária Urbana e/ou 
educação ambiental; 

 Advogado (a) com experiência na área de Regularização Fundiária ou programas de 
desenvolvimento na área pública. 
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17. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

 
As Propostas Técnicas serão analisadas e comprovadas entre si, conforme os parâmetros da 
Orientação Operacional nº 12 editada pela Secretaria Nacional de Habitação, Ministério das Cidades. 
Será atribuída uma nota técnica final para cada licitante, da qual resultará a classificação dos mesmos, 
obedecendo-se a pontuação de 0,00 (zero) a 100,00 (cem), conforme indicado a seguir: 
 

ITEM ITENS AVALIADOS NOTA MÁXIMA 

01 Apresentação do Projeto Detalhado  10,00 

02 Experiência da Empresa  60,00 

03 Qualificação e Experiência da Equipe Técnica 30,00 

Total 100,00 

 
17.1. Apresentação da Proposta Técnica (10 pontos)  
17.1.1 A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via de forma clara, concisa e objetiva, 
obedecendo aos seguintes itens:  

I. Índice  
II. Apresentação  
III. Projeto Detalhado  
IV. Experiência da Empresa  
V. Relação e Qualificação da Equipe Técnica.  
 

17.1.2. O Projeto Detalhado deverá apresentar detalhadamente as atividades a serem desenvolvidas 
com objetivo de elaborar os serviços propostos, observando o Termo de Referência e Projeto 
Simplificado, contendo os seguintes itens:  

1. Identificação;  
2. Diagnóstico  
3. Justificativa;  
4. Objetivos;  
5. Metodologia;  
6. Composição da Equipe Técnica;  
7. Cronograma de Execução das Atividades;  
8. Composição de Custos por Atividade;  
9. Cronograma de desembolso; Monitoramento e Avaliação. 
 

17.2 Experiência da Empresa (60 pontos)  
 
17.2.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis, em 
características e prazos, com o objeto da licitação através de instrumentos (contrato ou convênio 
publicados em órgão de imprensa oficial) que os originaram, fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, conforme especificações no quadro abaixo:  
 
17.2.2 Serão atribuídos até 60 (sessenta) pontos, após analisados documentos/atestados que 
comprovem as experiências nos itens abaixo especificados.  

TIPOS DE ATESTADO NÚMERO 

MÁXIMO DE 

ATESTADOS 

POR 

ATESTADO 

NOTA 

MÁXIMA 

Atestados de Capacidade técnica comprovando 
aptidão para o desempenho de atividades pertinente e 
compatível em características e prazos com o objeto. 

4 10 40 

http://www.itororo.ba.io.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

32 

 

Juntar publicação oficial do instrumento que originou a 
contratação. 

Comprovação de que a empresa possui em seu 
quadro funcional permanente Assistente Social e/ou 
Psicóloga e/ou Socióloga, Coordenadora da equipe, 
com Pós Graduação e experiência em execução de 
Regularização Fundiária. 

2 10 20 

TOTAL: 60 pontos 

  

17.3 Qualificação e Experiência da Equipe Técnica (30 pontos)  

 
17.3.1 A qualificação da Equipe Técnica deverá ser feita mediante Atestados de Capacidade Técnica, 
acompanhados dos instrumentos publicados (contrato ou convênio) que os originou, para no mínimo 
150 famílias, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo estes serem 
apresentados em original ou cópia autenticada.  
17.3.2 A empresa deverá enviar currículo e demais comprovantes dos profissionais que irão atuar na 
Composição da Equipe Técnica, (Assistente Social, Pedagogo, Advogado e Arquiteto e/ou Engenheiro 
Civil), a fim de confirmação de capacidade técnico operacional; 
 

TIPO DE ATESTADO NÚMERO 
MÁXIMO DE 
ATESTADOS 

POR 
ATESTADO 

NOTA MÁXIMA 

Atestado de Capacidade Técnica de Assistente 
Social, devidamente registrado(a) no Conselho de 
Classe, com experiência em regularização Fundiária. 

2 7,5 15 

Atestado de Capacidade Técnica dos demais 
profissionais da área de atuação. 01 Pedagogo; 01 
Advogado; 01 Arquiteto e/ou Engenheiro.  

3 5 15 

TOTAL: 30 pontos 

 

18. SUPERVISÃO 

 
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 Itororó – Bahia. 

O acompanhamento se dará em reuniões quinzenais a serem efetuadas entre a Contratada e os 
técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, podendo ser efetuadas com maior ou 
menor periodicidade, dependendo do desenvolvimento dos serviços. 

Os consultores se obrigam a prestar todas as informações necessárias para o monitoramento e a 
avaliação do processo. 

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 dos 
serviços de Regularização Fundiária. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  001/2021. 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº  001/2021. 
 
Objeto: contratação de serviços técnicos para a elaboração e execução do Plano de Regularização 
Fundiária com ações de mobilização social, pesquisa fundiária, diagnóstico da área, levantamento 
topográfico cadastral, cadastro e coleta de documentos, definição dos instrumentos de regularização, 
projeto de regularização fundiária, licenciamento e aprovação do projeto e elaboração dos títulos, 
providências de cartório e por fim entrega dos títulos às famílias beneficiadas, referentes ao 
Loteamento Gameleira, na cidade de Itororó - BA. 
 
Prezados Senhores, segue abaixo os preços conforme solicitações solicitadas: 
 
Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, 

sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços, pelo valor global,  conforme 

descrição abaixo: 

Valor : R$....................(.......................................................................................................). 
 
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da 
proposta. 
 
Declaramos que: 
- aceitamos as condições estipuladas na planilha deste Edital; 
-  ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação e aceita, 
sem ressalvas, as condições nele previstas 
- serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital; 
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais não 
figuram empregados da Prefeitura Municipal de Itororó e que os mesmos estão aptos  a participar 
desta licitação. 
________________________, ______ de _______________________de 2021 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
TELFAX 
E-MAIL 
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TOMADA DE PREÇO Nº  001/2021  
ANEXO III 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 

Data base: FEV 2021  
Sem Desoneração 

PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTEAMENTO 
GAMELEIRA 

      

% do 
BDI:  22,61%   

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE 

Quant
. 

Mão 
de 

Obra 
Quant. 

Material 

PREÇ
O C/ 
ENC. 
SOCI
AIS E 
S/ BDI 

PREÇO C/ 
ENC. 

SOCIAIS 
E Com 

BDI 
PREÇO DE 

VENDA 

1.   
Comprovação de Titularidade / Estudo 
de Viabilidade da Regularidade           1.774,60 

1.1   Estudo de Regularidade Fundiária             

1.1.1   PESQUISA FUNDIÁRIA           1.774,60 

1.1.1.1 SINAPI 90770 
Coordenação e análise por arquiteto sênior 
ou Assistente Social 

hora 
técnica 3   85,00 104,22 312,66 

1.1.1.2 SINAPI 90773 

Tabulação de dados, digitalização, inserção 
de dados em planta  
(cadista) 

hora 
técnica 5   17,47 21,42 107,10 

1.1.1.3 Órgão de classe 
Coordenação e análise por advogado hora 

técnica 3   85,00 104,22 312,66 

1.1.1.4 Órgão de classe 

Consulta aos órgãos competentes (cartório, 
prefeitura, judiciário,  
órgão ambiental), verificação da existência 
de ações judiciais ou administrativas - 
advogado hora 

técnica 10   85,00 104,22 1.042,19 

2.       
Diagnóstico da Situação de 
Regularidade Fundiária           105.804,71 

2.1   MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA           27.265,42 

2.1.1 Pesquisa mercado Mobilização da comunidade com faixas faixa   3 100,00 122,61 367,83 

2.1.2 Órgão de classe 
Reuniões com grupos locais - assistente 
social 

hora 
técnica 13   85,00 104,22 1.354,84 

2.1.3 Órgão de classe 

Atendimento aos moradores - 5h por 
semana durante 6 meses -  
Assitente Social 

hora 
técnica 120   85,00 104,22 12.506,22 

2.1.4 Pesquisa mercado Divulgação do projeto - radio diária   4 100,00 122,61 490,44 

2.1.5 Pesquisa mercado 
Mobilização comunidade com folder 
informativo folder   670 1,71 2,10 1.406,80 

2.1.6 Pesquisa mercado Panfletos UNIDADE   983 1,08 1,32 1.301,68 

2.1.7 Pesquisa mercado Locação de data show diária   13 95,00 116,48 1.514,23 

2.1.8 Pesquisa mercado Locação de carro de som diária   13 185,00 226,83 2.948,77 

2.1.9 Pesquisa mercado Locação de sonorização para eventos diária   13 180,00 220,70 2.869,07 

2.1.10 Pesquisa mercado Lanche UNIDADE   670 3,05 3,74 2.505,54 

2.2   DIAGNÓSTICO DO ASSENTAMENTO           10.858,57 

2.2.1 SINAPI 90770 
Coordenação e análise por arquiteto sênior hora 

técnica 8   85,00 104,22 833,75 

2.2.2 SINAPI 90770 

Elaboração de relatório sobre situação 
fundiária da localidade, sitematização das 
informações relativas as condições atuais 
de ocupação de assentamentos - arquiteto 
sênior 

hora 
técnica 40   85,00 104,22 4.168,74 

2.2.3 Órgão de classe 
Análise dos dados da pesquisa por 
advogado 

hora 
técnica 8   85,00 104,22 833,75 

2.2.4 Órgão de classe 

Coordenação e análise por profissional 
com graduação em serviço social hora 

técnica 8   85,00 104,22 833,75 
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2.2.5 Órgão de classe 

Elaboração de relatório sobre situação 
fundiária da localidade, sitematização das 
informações relativas as condições atuais 
de ocupação de assentamentos - advogado 

hora 
técnica 40   85,00 104,22 4.168,74 

2.2.6 Pesquisa mercado Encadernação UNIDADE   2 5,40 6,62 13,24 

2.2.7 Pesquisa mercado Cópia em meio digital UNIDADE   1 5,39 6,61 6,61 

2.3   
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
CADASTRAL           67.680,72 

2.3.1 ORSE 09346  

Levantamento planimétrico cadastral de 
área urbana ou suburbana, destinado a 
regularização fudiária projetos viarios e de 
infraestrutura, urbanização e 
assemelhados,compreendendo o 
detalhamento de divisas de gleba principal, 
sistema viário, quadras, áreas livres e 
institucionais, lotes, edificações, postes, 
guias, sarjetas, muros de arrimo,taludes, 
desenho na escala variando de 1:250 a 
1:100 m2   230000 0,24 0,29 67.680,72 

3.     
    Definição da Estratégia de 
Regularização Fundiária           5.569,80 

3.1   

DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

          5.569,80 

3.1.1 SINAPI 90770 
Arquiteto Sênior hora 

técnica 6   85,00 104,22 625,31 

3.1.2 
Ver composição  
anexa 

Seminário para apresentação à 
comunidade dos tipos de instrumentos de 
regularização fundiária UNIDADE 1   

2.332,
70 2.860,12 2.860,12 

3.1.3 Órgão de classe 
Advogado  hora 

técnica 6   85,00 104,22 625,31 

3.1.4 Órgão de classe 

Análise de dados gerais por profissional 
com graduação em serviço social hora 

técnica 6   85,00 104,22 625,31 

3.1.5 Órgão de classe 

Elaboração de relatório sobre indicação de 
soluções para regularização fundiária da 
localidade - advogado 

hora 
técnica 8   85,00 104,22 833,75 

4.   Regularização da Base Imobiliária           5.817,70 

4.1   Regularização da Base Imobiliária           5.817,70 

4.1.1 SINAPI 90770 

Elaboração de documentos técnicos para 
regularização de base imobilaria - Arquiteto 
sênior 

Hora 
Técnica 

27   85,00 104,22 2.813,90 

4.1.2 SINAPI 90773 

Tabulação de dados, digitalização, inserção 
de dados em planta (cadista) hora 

técnica 4   17,47 21,42 85,68 

4.1.3 Órgão de classe 

Elaboração de documentos técnicos para 
regularização de base imobilaria - 
Advogado 

Hora 
Técnica 

28   85,00 104,22 2.918,12 

5   
CADASTRO E COLETA DE 
DOCUMENTOS           52.607,71 

5.1   CADASTRO FÍSICO           25.106,36 

5.1.1 SINAPI 90770 
Arquiteto Sênior hora 

técnica 40   85,00 104,22 4.168,74 

5.1.2 ORSE 05931 
Cadastradores- técnico cadastro hora 

técnica 335   22,87 28,04 9.393,70 

5.1.3 
ORSE/SINAPI  
34786 

Cadastradores - estagiário eng/arq hora 
técnica 335   8,06 9,88 3.310,59 

5.1.4 SINAPI 90770 
Elaboração de formulário para cadastro - 
Arq/Eng 

hora 
técnica 5   85,00 104,22 521,09 

5.1.5 SINAPI 90773 
Tabulação e digitalização de dados 
(cadistas) 

hora 
técnica 335   17,47 21,42 7.175,69 

5.1.6 Pesquisa mercado Confecção de formulários para cadastro UNIDADE   1100 0,26 0,32 350,66 

5.1.7 Pesquisa mercado Lápis UNIDADE   25 0,50 0,61 15,33 

5.1.8 Pesquisa mercado Papel UNIDADE   1200 0,04 0,05 58,85 

5.1.9 Pesquisa mercado Caneta UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.1.10 Pesquisa mercado Pasta de papel com Elástico UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.1.11 Pesquisa mercado Borracha UNIDADE   10 0,51 0,63 6,25 

5.1.12 Pesquisa mercado Prancheta UNIDADE   8 4,50 5,52 44,14 

http://www.itororo.ba.io.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

37 

 

5.2   CADASTRO SOCIAL           16.398,53 

5.2.1 Órgão de classe 
Assistente Social hora 

técnica 60   85,00 104,22 6.253,11 

5.2.2   
Cadastradores (estagiários da área social) hora 

técnica 180   8,06 9,88 1.778,83 

5.2.3 Órgão de classe 
Elaboração de formulário para cadastro - 
Assistente Social 

hora 
técnica 5   85,00 104,22 521,09 

5.2.4 Pesquisa mercado Confecção de formulários para cadastro UNIDADE   1100 0,26 0,32 350,66 

5.2.5 ORSE 05931 
Tabulação e digitalização de dados - 
técnico cadastro 

hora 
técnica 260   22,87 28,04 7.290,64 

5.2.6 Pesquisa mercado Lápis UNIDADE   19 0,50 0,61 11,58 

5.2.7 Pesquisa mercado Papel UNIDADE   1200 0,04 0,05 58,85 

5.2.8 Pesquisa mercado Caneta UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.2.9 Pesquisa mercado Pasta de papel com Elástico UNIDADE   25 1,00 1,23 30,65 

5.2.10 Pesquisa mercado Borracha UNIDADE   10 0,51 0,63 6,25 

5.2.11 Pesquisa mercado Prancheta UNIDADE   12 4,50 5,52 66,21 

5.3   COLETA DE DOCUMENTOS           11.102,83 

5.3.1 ORSE 05931 
Coletores- técnico cadastro hora 

técnica 180   22,87 28,04 5.047,36 

5.3.2   
Tabulação e digitalização de dados - 
estagiário 

hora 
técnica 180   8,06 9,88 1.778,83 

5.3.2 Órgão de classe 
Assistente Social hora 

técnica 16   85,00 104,22 1.667,50 

5.3.3 Órgão de classe 
Análise por profissional da área jurídica hora 

técnica 16   85,00 104,22 1.667,50 

5.3.4 Pesquisa mercado Impressão (colorida - papel A4) UNIDADE   800 0,90 1,10 882,79 

5.3.5 Pesquisa mercado Papel UNIDADE   1200 0,04 0,05 58,85 

6.         Regularidade do Parcelamento           32.993,98 

6.1   ESTUDO PRELIMINAR           12.150,65 

6.1.1 SINAPI 90779 
Elaboração do estudo - engenheiro sênior hora 

técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.1.2 SINAPI 90770 
Elaboração do estudo - arquiteto sênior hora 

técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.1.3 SINAPI 90770 

Elaboração de plantas, memorial descritivo 
da poligonal do assentamento por arquiteto 
e urbanista sênior 

hora 
técnica 8   85,00 104,22 833,75 

6.1.4 Órgão de classe 
Elaboração do estudo - Assistente social hora 

técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.1.5 Órgão de classe 
Consultoria engenharia ambiental hora 

técnica 8   70,00 85,83 686,62 

6.2   
VALIDAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR 
PELA COMUNIDADE           3.069,54 

6.2.1 Pesquisa mercado Locação de data show diária   1 95,00 116,48 116,48 

6.2.2 Pesquisa mercado Locação de carro de som diária   1 185,00 226,83 226,83 

6.2.3 Pesquisa mercado Locação de sonorização para eventos diária   1 180,00 220,70 220,70 

6.2.4 
Ver composição  
anexa 

Lanche 

UNIDADE   670 3,05 3,74 2.505,54 

6.3   
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA           11.520,68 

6.3.1 SINAPI 90770 
Elaboração de relatório específico - 
arquiteto sênior 

hora 
técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.3.2 SINAPI 90770 

Elaboração de plantas, memorial descritivo 
da poligonal do assentamento por arquiteto 
e urbanista sênior 

hora 
técnica 8   85,00 104,22 833,75 

6.3.3 Órgão de classe 
Elaboração de relatório específico - 
advogado 

hora 
técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.3.4 Órgão de classe 
Elaboração de relatório específico - 
assistente social 

hora 
técnica 34   85,00 104,22 3.543,43 

6.3.5 Pesquisa mercado Impressão de documento UNIDADE   3 10,00 12,26 36,78 

6.3.6 Pesquisa mercado Encadernação de documento UNIDADE   3 5,40 6,62 19,86 

6.4   
LICENCIAMENTO E APROVAÇÃO DE 
PROJETO           6.253,11 

6.4.1 Órgão de classe 
Engenheiro Ambiental hora 

técnica 30   70,00 85,83 2.574,81 
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6.4.2 
INEMA Dec 15682/  
Dec 16366 

Taxas de licenciamento 

UNIDADE   1 
3.000,

00 3.678,30 3.678,30 

7   

TITULAÇÃO E REGISTROS DOS 
TÍTULOS           12.234,39 

7.1   

Títulos e Registros dos Títulos 

          12.234,39 

7.1.1   
Estagário de direito hora 

técnica 80   8,06 9,88 790,59 

7.1.2 Órgão de classe 

Consultoria para elaboração dos títulos, 
providências de cartório e entrega dos 
títulos às famílias beneficiadas - advogado 

hora 
técnica 80   85,00 104,22 8.337,48 

7.1.3 Pesquisa mercado Impressão do documento UNIDADE   3 10,00 12,26 36,78 

7.1.4 Pesquisa mercado 
Locação de data show - Reunião Pública 
Final diária   1 95,00 116,48 116,48 

7.1.5 Pesquisa mercado 
Locação de carro de som - Reunião Pública 
Final diária   1 185,00 226,83 226,83 

7.1.6 Pesquisa mercado 
Locação de sonorização para eventos - 
Reunião Pública Final diária   1 180,00 220,70 220,70 

7.1.7 Pesquisa mercado Lanche - Reunião Pública Final UNIDADE   670 3,05 3,74 2.505,54 

         
  TOTAL GERAL             216.802,92 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇO Nº  001/2021 
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Item Discriminação 
Meses 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

8. Comprovação de Titularidade / Estudo de Viabilidade da Regularidade 

1.1. Estudo de Regularidade Fundiária       

1.2. Pesquisa Fundiária 
  

 
   

9. Diagnóstico da Situação de Regularidade Fundiária 

2.1. Mobilização Comunitária  
  

 
   

2.2. Diagnóstico do Assentamento       

2.3 Levantamento Topográfico Cadastral 
 

 
    

10. Definição da Estratégia de Regularização Fundiária 

3.1. 
Definição dos Instrumentos de Regularização 
Fundiária     

 
 

11. Regularização da Base Imobiliária / Regularização da Gleba 

4.1 Regularização da Base Imobiliária       

12. Cadastro e Coleta de documentos 

5.1 Cadastro Físico       

5.2 Cadastro Social       

5.3 Coleta dos Documentos       

13. Regularidade do Parcelamento 

6.1 Estudo Preliminar       

6.2 
Validação do Estudo Preliminar pela 
Comunidade 

      

6.3 Projeto de Regularização Fundiária       

6.4 Licenciamento e aprovação do Projeto       

14. Titulação e Registros dos Títulos Eletivos 

7.1 
Elaboração dos títulos, providências de 
cartório e entrega.      
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TOMADA DE PREÇO Nº  001/2021 
 

ANEXO V 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que 
não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 
16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
 

Itororó, _____de __________________ de 2021. 

 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigidos nesta licitação 
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TOMADA DE PREÇO Nº  001/2021 

 
ANEXO VI 

 
Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 
0352.414-33/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 

          OBJETO 

PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTEAMENTO GAMELEIRA - ITORORÓ/BA 

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇ
ÃO 

 Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos  Não 

          Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 
para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

          

Itens Siglas % Adotado Situação 

Intervalo de 
admissibilidade 

1º Quartil Médio 
3º 

Quartil 

Encargos Sociais incidentes sobre a mão 
de obra 

K1 0,00% - - - - 

Administração Central da empresa ou 
consultoria - overhead 

K2 0,00% - - 
20,00

% 
- 

      - - - - 

      - - - - 

Margem bruta da empresa de consultoria K3 12,00% - - 
12,00

% 
- 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 
0,65%) 

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o 
município) 

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% 
ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - 
Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI PAD 22,61% OK - - - 

     

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   

BDI.PAD = 
(1+K1+K2)*(1+K3) 

 - 1 

  

   (1-CP-ISS)   
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Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 
0352.414-33/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 

          OBJETO 

PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO LOTEAMENTO GAMELEIRA - ITORORÓ/BA 

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃ
O 

 Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos  Não 

          Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de 
cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

          

Itens Siglas % Adotado Situação 

Intervalo de 
admissibilidade 

1º 
Quartil 

Médio 
3º 

Quartil 

Encargos Sociais incidentes sobre a mão 
de obra 

K1 14,03% - - - - 

Administração Central da empresa ou 
consultoria - overhead 

K2 20,00% - - 20,00% - 

      - - - - 

      - - - - 

Margem bruta da empresa de consultoria K3 12,00% - - 12,00% - 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 
0,65%) 

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o 
município) 

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% 
ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - 
Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI PAD 64,33% OK - - - 

BDI COM desoneração BDI DES 64,33% 
 

  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   

BDI.PAD = 
(1+K1+K2)*(1+K3) 

 - 1 

  

   (1-CP-ISS)   
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TOMADA DE PREÇO Nº  001/2021 

 
ANEXO VII 

 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

  
Eu, ............................................................, representante da empresa 
............................................................., CNPJ: ............................................, interessado em participar no 
Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº  001/2021, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ITORORÓ, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste impedimento legal contra esta empresa que 
impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

 
Itororó-Ba, ........de ................................ de 2021. 

 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigido nesta licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO 
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DE ITORORÓ PREFEITURA - E A EMPRESA 
........................................................... 

 
O MUNICÍPIO DE ITORORÓ – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, brasileiro, casado, portador do RG n° 
0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.693.695-04, residente e domiciliado à Rua Rui 
Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
........................................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
........................................, com endereço comercial ................................................................................, 
Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. ................................................................................, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula  de identidade nº .............................., 
emitido pelo SSP/......., inscrito no CPF sob o n° .........................., com endereço na 
....................................................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital 
Tomada de Preço nº   001/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O objeto do presente é a contratação de serviços técnicos para a elaboração e execução do Plano de 
Regularização Fundiária com ações de mobilização social, pesquisa fundiária, diagnóstico da área, 
levantamento topográfico cadastral, cadastro e coleta de documentos, definição dos instrumentos de 
regularização, projeto de regularização fundiária, licenciamento e aprovação do projeto e elaboração 
dos títulos, providências de cartório e por fim entrega dos títulos às famílias beneficiadas, referentes ao 
Loteamento Gameleira, na cidade de Itororó - BA, conforme Edital Tomada de Preço n.º   001/2021. 
 
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por 
escrito, nas mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Unitário, conforme Planilha 
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de 
Preço n.º 001/2021, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e 
suas ulteriores alterações; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
 
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................... 
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente 
executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, 
objeto do Edital Tomada de Preço n.º   001/2021. 
 
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período 
de aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos 
documentos de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, 
obedecendo ao Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) . 
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal (is) e/ou fatura(s): 
 

I) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal; 
II) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 
III) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e 

Tributos Federais e INSS; 
IV) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
V) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

 
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data 
prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da 
Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto 
no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 
1994. 
 
3.4 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos ao CONTRATADO, além da 
atualização monetária estipulada no item anterior (item 3.5), juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança pelo número de dias de 
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atraso; 
 
3.5 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE desconto de 01% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor 
do documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação; 
 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 
 
4.1 - O prazo deste contrato é de 6 (seis) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à 
assinatura do contrato; 
 
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na 
forma prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações. 
 

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preço n.º  001/2021, com base no 
inciso I, alínea “b” do art. 23, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
5.2 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 
 
ÓRGÃO: 1000 – SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA 
PROJETO/ATIVIDADE: 1.031 – PLANEJ. URBANO – LOTEAMENTO E CASAS POPULARES 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 
FONTE RECURSO: 992400 – TRANSF. CONVÊNIOS – OUTROS (NÃO RELACIONADOS À 
EDUCAÇÃO/SAÚDE) 

CLÁUSULA SEXTA - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO 
 
6.1- A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração 
quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou 
indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.  
 
6.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a 
importância correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de 
dinheiro, esta deverá ser depositada no banco e conta informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o 
comprovante ser protocolado no Município, até o dia da assinatura do Contrato.  
 
6.3  -As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a 
assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser 
protocolado no Município, até o dia da assinatura do Contrato. 
 
6.4 - As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido 
emitidas sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I 
da Lei 8.666/93). 
 
6.5 - A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua 
proposta esteja enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova 
redação da Lei 9.648, de 27/05/98.  
 
6.6 - O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a 
expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.  
 
6.7 - A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da 
proponente vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços. 
 
6.8 - Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da 
CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da 
Administração, nos termos da legislação vigente.  
 
6.9 -Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser 
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 
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366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o 
Banco fiador deverá ter filial em Itororó. 
 
6.10 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites 
previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no 
mesmo percentual. 
 
6.11 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente 
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa 
escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da 
proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.  
 
6.12 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão 
da ordem de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena 
do não recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato rescindido. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
7.1 - DA CONTRATADA: 
 
7.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à 
CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas 
inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA.  A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o 
fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 
 
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 
 
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente , por seus propostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
 
7.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 
 
7.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final. 
 
7.2 - DA CONTRATANTE:  
 
7.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
 
7.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo; 
 
7.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão 
realizados os serviços, objeto deste contrato; 
 
7.3 - DAS MULTAS 
 
7.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes 
multas: 
 
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE; 
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7.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem 
de Serviços determinada pela CONTRATANTE; 
 
7.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida; 
 
7.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações; 
 
7.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório 
e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais 
perdas e/ou danos que do seus atos  venham acarretar ao CONTRATANTE; 
 
8.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
8.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser 
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao 
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual; 
 
8.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão; 
 
8.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a 
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades 
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações; 
 
8.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, 
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se 
ao prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e 
parágrafo terceiro da Lei Federa nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento 
Definitivo”; 
 
8.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de 
Débito - CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao 
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de 
ordem administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam 
em poder da CONTRATANTE;  
 
8.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 
 
8.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo 
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas 
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos 
prazos. 
 
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
 
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 
 
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 
 
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados; 
 
9.1.3 - O atraso injustificado no início das obras; 
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9.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
 
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a 
prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 
 
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 
 
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras , anotadas na forma do parágrafo 
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 
 
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  
 
9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração; 
 
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 
 
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 
 
9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, 
as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras 
sanções previstas na citada Lei. 
 
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 
 
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos 
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 
 
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE; 
 
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE ; 
 
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 
 
1. Devolução da garantia; 
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais 
colocados na obra; 
3. Pagamento do custo de desmobilização;  
 
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;  
 
CLÁUSULA DECIMA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
10.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele 
derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, 
dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE; 
 
10.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, 
planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
 
10.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste 
Contrato, quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos 
assegurados à CONTRATADA; 
 
10.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a 
Proposta de Preços da CONTRATADA; 
 
10.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, 
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes 
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CONTRATANTES; 
 
CLÁUSULA ONZE - FORO 
 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Itororó, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.  
 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 
Itororó/Bahia,  .......... de .............................. de 2021 
 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  

  
 
_________________________________ 
Empresa Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
CPF:                                                                  CPF: 
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