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EDITAL DE CREDÊNCIAMENTO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 07-005/2018 

Modalidade: Inexigibilidade nº 07-005/2018 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no prédio da 

Prefeitura, situada na Rua João Morelli, 66, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 22.981.427/0001-50, faz saber 

pelo presente EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO, fundamentado na Lei Municipal 

Nº441/2017 vinculado ao Processo de Inexigibilidade n° 07-005/2018, com fundamento legal no caput do 

Art. 25 da Lei n. 8.666/93, e suas alterações, que estará efetuando CREDENCIAMENTO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE PACAJÁ, conforme descrição completa dos serviços constantes nos 

autos deste processo. 
 

 

TIPO:                PELO PREÇO FIXADO 

 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:            NÃO GERA DESPESA PARA O MUNICIPIO 

 

ABERTURA: 20/03/2018, às 09:00 horas, no Departamento de Licitação, sediado na Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA. 

Decorridos 10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará início à 

abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de 

quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, abertura 

da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

 

1. OBJETO: 

 

1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

TRABALHOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMVOVEIS URBANOS AO LONGO DO 

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO COM A 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto 

licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos, observadas as demais condições deste edital. 

 
2.2. Somente será habilitada a empresa que comprovar expressamente a existência de vínculo de suas atividades com 

a área de georreferenciamento, mediante verificação de seu contrato social atual, e que se enquadrem nos requisitos 

adiante consignados. 
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2.3. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente Credenciamento, de mais de 

01(uma) empresa. 

2.4. As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante credenciado para praticar 

todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do Credenciamento, ou documento que comprove 

sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. 

 
2.5. Será vedada a participação de empresas quando: 

 
a) Tenha sido declarada inidônea pela administração pública federal, estadual, ou deste município, ou ainda que esteja 

cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública; 

 
b) sob o processo de Falência ou Recuperação Judicial; 

 

3. DA HABILITAÇÃO 

 
3.1. A empresa proponente interessada no credenciamento deverá apresentar, em 01(uma) via, os seguintes 

documentos: 

 
3.1.1. Habilitação Jurídica: 

 
3.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

 
3.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com última alteração, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, ou; 

 
3.1.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou; 

 
3.1.1.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato 

de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

3.1.1.5. Estar cadastrada e em situação regular no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF. (item “d” do 

art. 9º). 

 

3.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
3.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a pelo menos 05 (cinco) anos. 

 
3.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela Secretaria da Receita 

Federal conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com data de emissão não superior a 180 (cento 

e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. 
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3.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, com 

data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo 

de validade. 

3.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de Fazenda do Município, 

com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu 

prazo de validade. 

 
3.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a 

situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei. 

 
3.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

 
Observação: As certidões deverão ser do domicílio ou sede da licitante. 

 
3.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

 
3.1.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo 

da Certidão o prazo de validade da mesma. 

 

3.1.3.2. Apresentar Balanço Patrimonial do ultimo exercicio, comprovando capacidade ecomnomica/financeira para 

execução dos trabalhos. (iten “f” do art. 9º). 

 

3.1.4. Qualificação Técnica: 

 
3.1.4.1. Apresentar prova de inscrição e regularidade da empresa junto ao CREA-PA 

 

3.1.4.2. Apresentar projeto ou plano de trabalho com a indicação de profissionais, com capacidade técnica para 

execução dos serviços, equipamento, materiais e veiculos, e cronograma. 

 
3.1.4.3. Os profissionais relacionados deverão subscrever os projetos apresentados e comprovar regularidade frente as 

respectivas entidades de fiscalização profissional, estando livres de suspensão ou punição administrativa que 

impossibilite suas participações nos trabalhos a serem desenvolvidos. 

 

a)  A Credenciada deverá apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA certificado por ente da 

administração pública (Municipal, Estadual ou Federal) que ateste a empresa haver realizado trabalhos de regularização 

fundiária célere, sendo esta responsável pelo procedimento completo. 

a.1) Entende-se por procedimento completo a realização do levantamento cadastral, realização das medições 

necessárias, confecção da documentação apta a concretizar a entrega de títulos de legítimaposse/propriedade. 
b)   Comprovação de que integram o quadro da empresa, na data da entrega da documentação, os seguintes 
profissionais: 

 
1)- Engenheiro e/ou agrimensor, com formação em cartografia e geodesico, inscrito no CREA; 
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b.1-O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através da apresentação de cópia da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, ou da ficha de Registro de empregados (FRE), contrato de trabalho ou demais 

formas que comprovem tal vínculo. 

3.1.5. A proponente deverá ainda apresentar: 

 
3.1.5.1. Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos na Cláusula Terceira deste Edital (ANEXO II), 

 
3.1.5.2. Declaração de Fato Superveniente da Habilitação dando ciência de que para a empresa licitante inexistem 

fatos impeditivos para a sua habilitação, bem como que inexiste suspensão de contratar com a Administração Pública 

(ANEXO III) e (§2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93) 

 
3.1.5.3. Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos (modelo do ANEXO IV), (inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93). 

 

3.1.5.4. Documentos Complementares: 
a) ANEXO VI - Modelo de Declaração autorizando a PMP para investigações complementares; 

b) ANEXO VII - Modelo de Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados; 

c) ANEXO VIII - Modelo de Inexistência de Parentesco. 

 
3.1.5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor da administração ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

 
3.1.5.6. As certidões de regularidade e outros documentos emitidas via Internet   não precisam ser autenticadas. 

As referidas certidões terão sua veracidade confirmada nos sítios correspondentes, pela Comissão de Licitação. 

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

a)  Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 

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

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

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

 

4. DA APRESENTAÇÃO 
4.1. Os envelopes contendo a documentação necessária à habilitação deverão ser apresentados, contendo na parte 

externa, a seguinte identificação: 
 

MUNICÍPIO DE DE PACAJÁ/PA 

ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 07-005/2018 

CREDENCIAMENTO N° 0002/2018 

EMPRESA:  

CNPJ 
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4.2. O local de entrega dos envelopes contendo os documentos de "Habilitação" será no Departamento de Licitação, 

sediada na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA. 

 
4.3. Ao apresentar os documentos de Habilitação, a proponente se obriga aos termos do presente Credenciamento. 

 

5. DA REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
5.1. Pela prestação dos serviços, objeto do presente Edital, a empresa habilitada poderá cobrar dos moradores que 

aderirem ao Plano de Regularização o valor máximo constant no anexo II da Lei Municipal nº 441/2017, de forma a 

vista ou parcelada; 

 
5.2. Em caso de fracionamento/parcelamento do pagamento, poderá a CREDENCIADA aplicar o devido reajuste 

legal, através de índice que deverá ser expresso em termo de contrato. 
 

6. DA VALIDADE 

 
6.1. O presente credenciamento vigorará pelo período inicial de 12(doze) meses, podendo o mesmo ser prorrogado 

nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 
6.2. A vigência poderá ser adequada pelo período que se fizer necessário para o cumprimento das finalidades 

apresentadas ao longo deste, com limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

7. METODOLOGIA: 

 
7.1. O presente Edital convoca empresa para promover ações integradas e a conjugar esforços com as demais partes 

envolvidas para implementar medidas de natureza administrativas e judiciais com vistas a desenvolver a 

regularização fundiária no município de PACAJÁ/PA, de forma a buscar o correto e sustentável desenvolvimento 

da cidade, nos termos delineados pela Carta Magna brasileira, em específico de seus artigos 182 e 225, como 

também pelo Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001), ressaltando em específico seu artigo segundo. 

 
7.2. A empresa habilitada, seguindo os critérios determinados pela Administração Municipal, deverá realizar os 

levantamentos documentais, atendimento nos locais conflitantes, medições/topografia específicas e individuais de 

cada lote a ser regularizado, proceder com demandas judiciais/extra-judiciais para aplicação das formas de 

regularização dos títulos, bem como, demais procedimentos necessários a serem estabelecidos ou já determinados. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CREDENCIADA: 
8.1. Executar os trabalhos de georreferenciamento no município de PACAJÁ/PA, somente em locais indicados pela 

Prefeitura Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiaria. 

 
8.2. Auxiliar a Prefeitura nas reuniões explicativas, e demais condições que se façam necessárias para o eficiente 

exercício da Regularização Fundiária. 
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8.3. Disponibilizar para a Prefeitura Municipal de Pacajá, sem custos de qualquer natureza, as peças tecnicas 

necessarias, exigidas pelo Cartorio de Registro de Imoveis para proceder a abertura das matriculas das parcelas a 

serem regularizadas.  

 

8.4. Atender os critérios de valores a serem cobrados dos moradores nos termos previamente determinados pela 

Prefeitura, sempre restando disponível a forma de pagamento parcelada, com o fito de atender às condições de todos 

os munícipes envolvidos no referido Plano. 

 
8.5. Prezar pela máxima eficiência com o mínimo de custo no projeto ora proposto, apoiando e participando de todas 

as ações dos partícipes integrantes do trabalho ora proposto. 

 
8.6. Manter ou disponibilizar posto de atendimento no município de PACAJÁ/PA, com pessoal capacitado para 

orientação e recebimento dos interessados na regularização dos imóveis. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 

 
9.1. Desenvolver toda e qualquer legislação pertinente e necessária para instrumentalizar a efetiva execução da 

regularização fundiária no município de PACAJÁ/PA, nos termos especificados no Termo a ser firmado entre as 

partes interessadas. 

 
9.2. Dispor dos setores internos específicos e pertinentes para fornecimento de materiais necessários para o 

desenvolvimento dos trabalhos ora propostos. 

 
9.3. Utilizar de suas prerrogativas e exercer articulação perante órgãos, departamentos, cartórios e afins, que se faça 

necessário para a redução de custos referente ao trabalho de regularização fundiária ora proposto. 

 
9.4. Desenvolver reuniões explicativas da Regularização Fundiária que se desenvolve no município. 

 
9.5. Prezar pela máxima eficiência com o mínimo de custo no projeto ora proposto, apoiando e participando de todas 

as ações dos partícipes integrantes do presente Termo. 
 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre esse EDITAL, serão atendidos no horário das 

8:00h as 11:30h de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitação, sediada na Avenida João Miranda dos Santos, nº 

67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA, e-mail: pmpacaja.cpl@gmail.com. 

 

10.2. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser subscrito pela Comissão Permanente de 

Licitações e empresas participantes presentes, certificando-se eventual recusa. 

10.3. À Administração Pública Municipal reserva-se ao direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, 

tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos da Lei nº 8.666/93, não cabendo aos participantes quaisquer indenizações. 

 

mailto:pmpacaja.cpl@gmail.com
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10.4. Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Credenciamento serão observadas as disposições da Lei 

nº 8.666/93 e alterações. 

 
10.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e Anexos, 

deverá ser dirigido à Comissão de Licitação por escrito e protocolado junto a Prefeitura do Município de 

PACAJÁ/PA, situada à Departamento de Licitação, sediada na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo 

Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA, das 08:00horas as 12:00 horas. 

 
10.6. Os casos omissos serão decididos pela Comissão com apoio da Procuradoria, em conformidade com as 

disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital. 

 
10.7. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o foro da 

Comarca de Pacaja/PA. 

 
10.8. Para o conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no MURAL DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO, Diário Oficial do Municipio (FAMEP), Imprensa Ofical do Estado e Jornal de Grande Circulação. 

 
10.9. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do 

Contrato, independentemente de transcrição. 

10.10. Integram Este Edital os seguintes anexos:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE;  

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;  

ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO. 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A PMP PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES; 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS; 

ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO. 

ANEXO IX – COMPROVANTE DE RETIDADA DE EDITAL 

 
PACAJÁ/PA, 28 de fevereiro de 2018. 

 
 

____________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal de Pacajá 

 

 

____________________________________ 

Cristiano Melo Rocha 

Secretario Municipal de Habitação  

e Regularização Fundiaria 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETIVO 
 

O presente Termo de Referência tem como objeto a credenciamento de pessoa jurídica especializada em 

serviços técnicos para mapeamento técnico, georreferenciado para elaboração dos Mapas, Planilhas, 

Memoriais e demais documentos necessários na execução de ação de regularização fundiária, a ser executada 

em áreas dentro do perímetro da légua patrimonial do município. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Realizar levantamento topográfico georreferenciado/cadastral planialtimétrico, das quadras e dos lotes que 

encontram-se dentro da área do perímetro da légua patrimonial do município; 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

Estes   trabalhos   servirão   de   base   para  regularização  fundiária   das   áreas   onde atualmente residem 

aproximadamente 6.000 famílias, em 4.500 lotes de terrenos aproximadamente, a execução da regularização 

fundiária proporcionará melhorias na qualidade de vida das famílias que ali residem, integrando e reforçando 

a ocupação a malha urbana da cidade, oferecendo a infraestrutura, os equipamentos e os serviços básicos 

necessários e garantindo a propriedade do imóvel ocupado, requisitos fundamentais para o atendimento do 

direito constitucional de moradia digna. 
 

4. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
a)  Levantamento topográfico planialtimétrico  e  cadastral,  georreferenciado  da área utilizadas para fins 

de moradia, objeto deste TR cuja localização com demarcação de limites encontra-se anexo à este TR. 

O Levantamento topográfico, deverá   estar representado em mapa, em escala adequada e em arquivo 

digital tipo Autocad (DWG), em uso nesta Municipalidade, contendo informações físicas e 

urbanísticas da área objeto da intervenção, a saber:  

 

Lotes;  

Quadras;  

Ruas;  

Vielas;  

Acessos; 

Caminhos de pedestres;  

Vegetação; 

Áreas de preservação permanente; 

 
 



 

 

 

 
 

  

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

Observação: O levantamento deverá conter, ainda, as poligonais da área levantada (da 

ocupação) e a poligonal das matriculas incidentes da área existente no Cartório de Registro 

de Imóveis; 
 

Toda a documentação técnica deverá ser acompanhada da competente Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), uma vez que se trata de trabalho de competência exclusiva de profissional registrado no 

CREA e cujo escopo da profissão contemple as ações objeto deste TR; 
 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Os Levantamentos, perícia e análise jurídico-urbano deverão atender os princípios e diretrizes da política 

urbana e habitacional nacional e local. 
 

5.1. Levantamento Topográfico e Cadastral 
O levantamento topográfico, georreferenciado, deverá atender a NBR 13.133 e as especificações a seguir: 

 

5.1.1. ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO 
5.1.1.1.  A área a ser levantada será identificada pela contratada, com base nas informações existentes na 

Prefeitura Municipal de Pacajá e em outros órgãos e instituições a serem mapeadas e identificadas pela 

contratada. 

5.1.1.2. O perímetro da área, bem como de cada quarteirão, deverá ser levantado através de uma poligonal 

fechada de contorno. 

5.1.1.3. Todas as poligonais deverão se referir à principal, e servirão de base para o levantamento dos vértices 

dos lotes, devendo ser referidas ao Sistema de Coordenadas Planialtimétrico oficial do Município. 

5.1.1.4. Planilha de área conforme título de propriedade, conforme ocupação, menor poligonal, área atingida 

por recuo viário e remanescente. A planilha deverá conter: 
coordenadas dos vértices, distância entre os vértices e ângulo interno; 

5.1.1.5.  Numeração dos vértices dos lotes, iniciando pela testada do terreno mais próxima de seu acesso 

principal à via pública; 

5.1.1.6. As coordenadas planialtimétrico dos marcos; 

5.1.1.7. Dimensões e área dos lotes; 

5.1.1.8. Dimensões e área das quadras; 

5.1.1.9. Todos os lotes terão seu perímetro demarcado por uma poly-line; 

5.1.1.10. Planta de situação da gleba, amarrando-a a esquina mais próxima; 

5.1.1.11. O número do lote e da quadra, arbitrado pela S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  H a b i t a ç ã o  

e/ou nº oficial da Prefeitura, em conformidade com a listagem cadastral; 

5.1.1.12. Especial atenção deverá ser dada a possíveis projeções de estradas, avenidas, ruas e rótulas 

projetadas ou em execução na área em questão. Os dados do levantamento deverão ser consultados junto a 

Prefeitura Municipal de Pacajá. Estas projeções deveram constar na planta do cadastro; 
5.1.1.13. Localização de toda a vegetação arbórea incidente com altura maior ou igual a 2,00 m e numerada 

na ordem sequencial, equipamentos públicos urbanos, e mobiliários urbanos existentes no passeio ou no 

interior do imóvel; 
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5.1.1.14. Localização dos cursos d’água, nascentes, talvegues e afloramentos rochosos no interior do imóvel 

ou em suas divisas; 

5.1.1.15. A amarração dos arruamentos e infraestrutura adjacente aos limites do loteamento deverá ser de 

forma que assegure o desenvolvimento dos projetos de reurbanização e regularização fundiária. Deverá ser 

registrado o gabarito e o tipo de pavimentação. O mesmo aplica-se aos elementos de infraestrutura existentes 

internamente na gleba.  

 

6. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, prorrogável conforme demanda. 

 
7. ORÇAMENTO 
Não é passível de despesas com recurso público.  

 
8. FORMA DE PAGAMENTO 
O serviço será contratado e pago pelo próprio cidadão interessado na regularização de sua área fundamentado 

na Lei Municipal Nº441/2017 (anexos I e II).    

 

09 DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

Todo o processo deverá ser necessariamente participativo e contar com o envolvimento direto da comunidade 

em todas as etapas do projeto; 

O levantamento topográfico deverá ser executado por profissional técnico habilitado; 

A CREDENCIADA deverá manter equipe com a qualificação adequada para a prestação dos serviços 

especificados, incluindo responsável pela supervisão de todas as atividades necessárias ao cumprimento do 

objeto, com destaque para: 

- Orientar e monitorar a equipe em todos os aspectos necessários à manutenção da qualidade da prestação 

dos serviços contratados; 

- Comunicar, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, a substituição de qualquer profissional 

alocado para os serviços; 

A Credenciada deverá reunir-se com os representantes da prefeitura de Pacajá, para esclarecimentos, avaliação, 

deliberação e monitoramento tendo como base o Termo de Referência.  

A CREDENCIADA deverá exigir acompanhamento de profissional indicado pela Secretaria   Municipal   de   

Habitação, para fiscalizar e acompanhar os trabalhos, que desempenhará o trabalho de contato imediato com 

a CREDENCIADA, a quem caberá permitir acesso à informações fundamentais para a realização do trabalho, 

dirimir dúvidas e consensual procedimentos; 

Qualquer alteração do disposto neste Termo de Referência somente poderá ser efetivada após ser consensada 

com a fiscalização, mediante autorização por escrito; 
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Não serão aceitas reclamações por parte da CREDENCIADA pelo não conhecimento do projeto e das 

condições locais e procedimentos, quando da execução    do    mesmo, tendo    em    vista    que    os    licitantes    

deverão, obrigatoriamente, avaliar   as   condições   e   instalações   disponíveis   para   a adequada prestação 

do serviço e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame, para a adequada formulação da 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

Pacajá, 28 de fevereiro de 2018  

 

 

 

________________________________________ 

Cristiano Melo Rocha 
Secretário Municipal de Habitação  

e Regularização Fundiária  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 
 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

  Inexigibilidade nº 07-005/2018 
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Modelo) 
 
 
 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório Credenciamento n° 002/2018, que 

a empresa........................situada na............inscrita sob o CNPJ........................... atende plenamente aos 

requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no Edital 

convocatório. 

 
Local e data:                           ,           ,            de                                     de              

. 
 
 
 
 
 
 

 
Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.
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ANEXO III 
 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

Inexigibilidade nº07-005/2018 
 

 
 

DECLARAÇÃODE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 

 
A licitante .......................................... declara sob as penas da lei que até a presente data não ocorreram 

quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação ou determinativos de sua suspensão temporária para 

contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriamente de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Local e data:                              ,           ,              de                                de              
. 

 
 
 
 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
 

 
 
 
 
 
 

Obs: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO IV 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

Inexigibilidade nº07-005/2018 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° 

DA CONTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo) 
 

 
 

A      empresa                                                                                                                          ,      inscrita      no      CNPJ      

nº 

                                                                              por       intermédio       de       seu       representante       legal,       

sr(a). 

                                                              ,portador(a)              da              Carteira              de              Identidade              

nº 

                                                                      , e do CPF n°                                                                   , DECLARA 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (               ). 

Local e data:                          ,           ,              de                                  de              . 

 
 
 
 
 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
 

 
 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V 
 

MINUTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO – N° 001/2018 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

PACAJÁ/PA E A EMPRESA XXXXXXXX 

CREDENCIANTE 

 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

................................................., sediado na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67 Bairro Novo Horizonte, 

CEP.68485-000, Pacajá/Pá, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 

Sr. FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, (nacionalidade, estado civil e profissão), 

CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... 

nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ......... 

 

CREDENCIADA 

 

A empresa ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ..........., com sede na 

Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ......., telefone: (....) ......, email: 

........, telefone do representante em PACAJA/PA (...) ......., email: ............, representada por seu(sua) ......., Sr(a). 

........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, 

na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............ 
: 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto do presente Termo, o desenvolvimento de ações integradas e a conjugação de esforços entre as partes para 

a implementação de medidas de natureza administrativas e juridicas com vistas a desenvolver a regularização fundiária no 

município de PACAJÁ/PA, de forma a atender os preceitos insculpidos previamente pela administração municipal, o qual se destina 

a buscar o correto e sustentável desenvolvimento da cidade, nos termos delineados pela Carta Magna brasileira, em específico de 

seus artigos 182 e 225, como também pelo Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001), ressaltando em específico seu artigo segundo. 

 
Parágrafo primeiro: O presente Termo será implementado com base no que prevê a Lei Municipal nº 441/2017; 

 
Parágrafo segundo: Dentre as principais imediatas consequências advindas da implementação do referido Plano, destaca-se: 

 I  - A inclusão da parcela afetada pela marginalização à cidade formal; 

II - A possibilidade da implementação de infraestrutura nos locais de forma regular; 

 
III - A possibilidade de desenvolvimento de projetos completos, que tornem real a captação de recursos para 

desenvolvimento dos locais; 
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IV - A segurança jurídica dos moradores; 

V - A possibilidade dos moradores buscarem de maneira individual recursos para melhoria de suas residências; 

VI - O embelezamento do município; 

 

VII - A viabilização da correta e adequada cobrança de impostos dos moradores regularizados; 

 
VIII - A regularização dos imóveis dos munícipes perante todos os órgão administrativos pertinentes; 

 
IX – O atendimento às premissas ambientais, com o respeito ao meio ambiente equilibrado, como forma de defesa e 

preservação para as gerações futuras; 

 
X - O atendimento à função social da propriedade. 

 
2. DOS DOCUMENTOS 

 
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução, bem como, para definir procedimentos e normas 

decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos, 

os seguintes documentos: 

 
a) Edital de Credenciamento nº 002/2018 e seus Anexos; 

 
b) Ata de Reunião de Habilitação. 

 
2.2. Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em  complemento a este  Termo de 

Cooperação, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 
3. DA METODOLOGIA DO SERVIÇO 

 
3.1. A Cooperante deverá promover ações integradas e a conjugar esforços com as demais partes envolvidas para implementar 

medidas de natureza administrativas e judiciais com vistas a desenvolver a regularização fundiária no município DE 

PACAJÁ/PA, de forma a atender os preceitos insculpidos previamente pela administração municipal, o qual se destina a buscar 

o correto e sustentável desenvolvimento da cidade, nos termos delineados pela Constituição Federal, em específico de seus artigos 

182 e 225, como também pelo Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001), ressaltando em específico seu artigo segundo. 

 
3.2. A Cooperante, seguindo os critérios determinados pela Administração Municipal no Plano de Regularização do Município, 

deverá realizar, medições/topografia/gorreferenciamento específicas e individuais de cada lote a ser regularizado, gerando o 

memorial descritivo, planta de situação e declarações de confrontantes atestato estar de acordo com as respectivas divisas. 

 

3.3. Realizar medições/topografia/gorreferenciamento específicas e individuais de cada quadra onde esta localizado o lote a ser 

regularizado, implantando marcos de cimento nos vertices, e gerando o memorial descritivo e a planta de situação, afim de que 

sejam abertas as matriculas das mesmas no Cartorio de Registro de Imoveis. 

 
4. DO PREÇO e do PAGAMENTO: 
4.1. Pela prestação dos serviços, objeto do presente Edital, a empresa habilitada poderá cobrar dos moradores que aderirem ao 

Plano de Regularização o valor estipulado no Anexo II da Lei Municipal nº 441/2017. de forma a vista ou parcelada; 
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4.2. Com Realação aos serviços das quadras, a CREDENCIADA devera disponibilizar, sem custo algum a CREDENCIANTE, 

afim de que a mesma proceda a abertura das Matriculas no Cartorio de Registro de Imoveis; 

 
4.3. Em caso de fracionamento/parcelamento do pagamento, poderá a CREDENCIADA aplicar o devido reajuste legal, através 

de índice que deverá ser expresso em termo de contrato. 
 

 

5. DO PRAZO 

 
5.1. O presente Termo vigorará enquanto se desenvolver a Regularização Fundiária do Município de PACAJÁ/PA, nos termos 

previstos no Edital Público de Credenciamento nº 002/2018. 

 
6. DA FISCALIZAÇÃO: 

 
6.1. Cabe ao MUNICÍPIO, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços 

contratados. 

 
6.2. A execução dos serviços será avaliada pela CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão local direta ou indireta, 

os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas e de quaisquer outros dados necessários ao controle 

e avaliação dos serviços prestados; 

 
6.3. A CREDENCIANTE efetuará vistorias nas instalações da COOPERANTE para verificar se persistem as mesmas 

condições técnicas básicas comprovadas por ocasião da contratação; 

 
6.4. A fiscalização exercida pela CREDENCIANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá a COOPERANTE da sua 

plena responsabilidade perante a CREDENCIANTE, ou para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do serviço; 

 
6.5. A COOPERANTE facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente, pela CREDENCIANTE, dos serviços e 

prestará todos os esclarecimentos e informações que lhe forem solicitados pelos auditores designados para tal fim; 

 
6.6. Em qualquer hipótese é assegurado à COOPERANTE amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais e da Lei Federal 

de Licitações e Contratos Administrativos. 

 
6.7. A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do 

COOPERANTE, no que concerne ao objeto deste 

Termo. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE 

 
7.1.  Executar  os  trabalhos  de  regularização  fundiária  no município  de  PACAJÁ/PA,  para  tanto  dispondo  dos  setores: 

administrativo, técnico de engenharia.. 

 
7.2. Auxiliar o MUNICÍPIO nas reuniões explicativas, e demais condições que se façam necessárias para o eficiente exercício 

do Plano de Regularização Fundiária. 
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7.3. Atender os critérios de valores a serem cobrados dos moradores nos termos previamente determinados pelo MUNICÍPIO 

para cada localidade, sempre restando disponível a forma de pagamento parcelada, com o fito de atender às condições de todos 

os munícipes envolvidos no referido Plano. 

 
7.4. Prezar pela máxima eficiência com o mínimo de custo no projeto ora proposto, apoiando e participando de todas as ações dos 

partícipes integrantes do trabalho ora proposto. 

 
7.5. A Cooperante é responsável, direta e exclusivamente, pela execução deste Termo e, consequentemente, responde, civil e 

criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 

o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO. 

 
7.6. A Cooperante é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93 
 

7.7. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da Cooperante. 

 
7.8. A Cooperante é responsável também pela qualidade dos serviços oferecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das 

especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega dos produtos, 

tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 

 
7.9. A Cooperante fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do presente contrato, tais 

como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas 

as obrigações e responsabilidades decorrentes da venda/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 

expressas no presente    contrato,    eximindo   o MUNICÍPIO de toda e qualquer responsabilidade   e/ou obrigação, posto que 

considerada incluída no cômputo do valor do presente contrato. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
8.1. Desenvolver toda e qualquer legislação pertinente e necessária para instrumentalizar a efetiva execução da regularização 

fundiária no município de PACAJÁ/PA, com supedâneo legal específico da Lei nº.10.257/2001, como: 

I) instituição de ZEIS nos locais (art. 4º, inc. V, alínea “f”); 

II) adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira aos objetivos de desenvolvimento urbano (art. 

2º, inciso X); 

III) incentivo e benefício fiscal e financeiro (art. 4º, inc. IV, alínea “c”), cuja adequação deverá ser específica para cada área 
trabalhada. 

 
8.2. Dispor dos setores internos específicos e pertinentes para fornecimento de materiais necessários para o desenvolvimento dos 

trabalhos ora propostos. 

 
8.3. Utilizar de suas prerrogativas e exercer articulação perante órgãos, departamentos, cartórios e afins, que se faça necessário para 

a redução de custos referente ao trabalho de regularização fundiária ora proposto. 

 
8.4. Desenvolver reuniões explicativas dos termos do Plano de Regularização Fundiária que se desenvolve no município. 

8.5. Prezar pela máxima eficiência com o mínimo de custo no projeto ora proposto, apoiando e participando de todas as ações dos 

partícipes integrantes do presente Termo. 

 
9. DAS PENALIDADES 
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9.1. As partes sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, nas seguintes 

condições: 

 
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1. Os Partícipes podem rescindir unilateralmente este Termo, denunciá-lo a qualquer tempo, sendo-lhes imputadas as 

responsabilidades das obrigações do prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo 

período, podendo ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93 e alterações. 

 
11. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 
11.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e 

expresso consentimento do MUNICÍPIO. 

 
12. DA PUBLICIDADE 

 

12.1. O Cooperante poderá promover publicidade, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, objetivando incentivar o munícipes 

a efetuar a regularização fundiária no município de PACAJÁ/PA. 

 
13. DO FORO CONTRATUAL 

 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de PACAJÁ/PA, como competente, a fim de dirimir questões que se originem do presente 

Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes contratantes assinam este Termo de Cooperação em 02 (duas) vias de igual 

teor, na presença de 02(duas) testemunhas. 

 
PACAJÁ/PA,               de                                de 2018. 

 

 
XXXXXXXXXX

XXX 
PREFEITO MUNICIPAL DE 

PACAJÁ/PA 
 

 
 
 

XXXXXXXXXXXX

XXX 
COOPERAN

TE
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ANEXO VI 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

Inexigibilidade nº07-005/2018 
 

 

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO AUTORIZANDO AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ PARA INVESTIGAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

 

 

Ao presidente e membros da Comissão Permanente de Licitações e Contratos  

 

Ref: Edital de CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.  

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA AO LONGO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, POR 

MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante 

legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço 

completo, autoriza, por este instrumento o MUNICÍPIO DE PACAJÁ a realizar todas as investigações 

complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório da CREDENCIAMENTO Nº 

002/2018  

 
 

Local e data ____________________ 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

  

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

 

ANEXO VII 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

Inexigibilidade nº07-005/2018 

 

 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

 
 

 

Ao Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitações e Contratos  
 

Ref: Edital de CREDENCIAMENTO Nº 002/2018. 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA AO LONGO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, POR 

MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante 

legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo, 

DECLARA para os devidos fins de direito, que aceitamos e atendemos todas as condições do Edital da 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2018, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.  
 

 

 
Local e data ____________________ 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

  

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

 

ANEXO VIII  

 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

Inexigibilidade nº07-005/2018 
 

 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 

Ao Presidente e Membros da Comissão Permanent de Licitações e Contratos  

 

Ref: Edital de CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.  

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA AO LONGO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA, POR 

MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante legalmente 

constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo, abaixo assinado, DECLARA:  

 

- Que na Empresa não tem dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que seja servidor público, funcionário, empregado ou 

ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do MUNICÍPIO DE PACAJÁ. 

 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2018. 

 

 

______________________________________________ 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

  

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

 

ANEXO IX  

 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 002/2018 

Inexigibilidade nº07-005/2018 
 

“MODELO” RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 
 

Razão Social: __________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________________ 

E- Mail:_______________________________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________________________Estado:______________________ 

Telefone:______________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________  

 

Recebemos, por intermédio de acesso à página: 

 

(      ) Ao Departamento de Licitação da Prefeitura de Pacajá. 

(      ) No sitio: www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) 

(    ) e-mail: pmpacaja.cpl@gmail.com;  nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local:______________, _______ de ___________________ de 2018.  

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante,  

 

Visando comunicação futura entre Município de Pacajá/PA e  a empresa licitante, solicito preencher, assinar e escânear 

em PDF o recibo de retirada do edital, e remeter Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Pacajá/PA, 

através do e-mail: pmpacaja.cpl@gmail.com. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório. Observe o ramo de atuação de sua empresa, a fim de se evitar o envio 

de recibo de empresa que não atua no ramo do objeto do certame licitatório a ser realizado.  

 

http://www.tcm.pa.gov.br/
mailto:pmpacaja.cpl@gmail.com
mailto:pmpacaja.cpl@gmail.com

