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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 86/2021  
PROCESSO Nº 804/2021 

 
  OBJETO – Contratação da ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
DO SUDOESTE - SUDENGE, para realização de levantamento topográfico e técnico com a 
finalidade de regularização de áreas públicas ocupadas indevidamente no Bairro Padre Ulrico 
(Área 01), em atendimento à Lei Municipal nº 4849/2021 de 01/09/2021, que instituiu o programa 
"De Papel Passado"., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUDOESTE DO 
PARANA - SUDENGE 
CNPJ: 78.677.606/0001-53 
Item 
 nº  

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

01 78517 Serviço de Levantamento Topográfico  
(medições, marcações dos lotes/terrenos 
urbanos, confecções dos mapas e 
memoriais descritivos) para fins de 
regularização fundiária de lotes em 
invasão no Bairro Padre Ulrico. Referente 
Área 01.   

19.680 M2 2,25 44.280,00 

 
Valor Total do processo de Inexigibilidade nº 86/2021: R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil, 
duzentos e oitenta reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, Caput, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93. 

 
O presente pedido se justifica tendo em vista Regularização Fundiária Urbana - Reurb, para dar 
conformidade jurídica, ou seja, formalizar, estruturas de habitação nos terrenos então irregulares, 
de uso e ocupação do solo urbano informais, no Bairro Padre Ulrico no município de Francisco 
Beltrão - PR, onde o proprietário muitas vezes reside há diversos anos no local, porém sem os 
devidos documentos que comprovem a titularidade. 
 
A serviço a ser contratado se dará por meio de levantamento topográfico (medições, marcações, 
dos lotes, confecções de mapas e memoriais descritivos) com o objetivo de proceder toda a 
documentação necessária para, em seguida, através da Lei nº 13.465/2017, seja aplicada a 
titulação dos proprietários dos imóveis.  
 
A regularização fundiária torna-se um instrumento muito eficaz para combater irregularidade 
urbana, pois garante acesso ao crédito, aos programas governamentais e às inovações 
tecnológicas, além de promover a competitividade e a sustentabilidade dos negócios, como 
fornecimento de água e energia elétrica sem deixar de lado a conservação ambiental. 
 
A Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão aprovou o Projeto de Lei nº 60/2021 do Executivo 
Municipal e, no dia 02 de setembro do presente ano, o Prefeito Cleber sancionou tal norma que 
firma parceria entre o Município de Francisco Beltrão e a Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos do Sudoeste - SUDENGE.  
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Pois bem, com base na dignidade da pessoa humana, fundamento da Constituição Federal de 
1988, o processo de regularização fundiária será executado no Município de Francisco Beltrão e, 
para tanto, faz-se necessária a parceria entre a Associação que fará as medições dos terrenos, 
memoriais descritivos e demais documentos relacionados aos núcleos a serem regularizados, e o 
Município, que é ente legitimado para proceder o processo administrativo do Reurb, como 
disciplina o Art. 14, I da Lei nº 13.465/2017. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9090 13.001 04.122.0402.2.093 3.3.90.39.05.00 000 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Inexigibilidade de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   
 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos Do Sudoeste do Paraná - SUDENGE, inscrita no CNPJ  sob o nº 
78.677.606/0001-53, estabelecida na Rua Fernando De Noronha, nº 29, Bairro Nova Petrópolis, 
CEP: 85.601-820, Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no Artigo 25 
Caput, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e documentos que integram o presente processo.   
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 
Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 01 de novembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 


