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TERMO DE COOPERAÇÃO – N° 001/2018 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA E A 

EMPRESA H B DE LIMA JUNIOR & CIA 

LTDA. 

CREDENCIANTE 

 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, entidade de direito público interno, situado nesta cidade sito Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA, inscrita no CNPJ sob o n.º 

22.981.427/0001-50, doravante simplesmente denominado CREDENCIANTE neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Srº FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua Inês Soares nº 183 Centro, nesta cidade de Pacajá-PA, inscrito no cadastro de pessoa física 

sob o nº 558.975.841-68 e portador da Carteira de Identidade n° 000554721 SSP/MS.  

 

COOPERANTE 

 

A empresa H B DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no 

CNPJ/MF de n.º 06.923.154/0001-31, com sede na rua Ines Soares nº 82, bairro Centro, na cidade de Pacajá, 

estado do Pará, CEP: 68485-000, telefone: (91) 99198-6553, email: hblimapa@gmail.com, doravante 

simplesmente denominado COOPERANTE neste ato representada Pela Senhora DÉBORA EMERIQUE DE 

LIMA, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada nesta cidade sito a Rua INES SOARES nº 82, 

Bairro Centro, cep 68485-000, inscrita no CPF de nº 006.808.702-02 e Carteira de Identidade nº6444283.     

 

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 técnica 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 Termo, 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 Termo. 

 
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 técnica 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, 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. 
 

 

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. 

 
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. 
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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 realização dos serviços técnicos, 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 

 
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 



 

 
 

 
  

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 

 

 
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 23 de março de 2018. 
 
 
 

 
 
 

__________________________________________ 

CREDENCIANTE 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJÁ/PA 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

COOPERANTE 

DÉBORA EMERIQUE DE LIMA  
H B DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA 
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