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Este Termo de Referência, parte integrante do edital de licitação, estabelece o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar a prestação de serviços, objeto 

da licitação. 

Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflito entre as especificações técnicas e a proposta 

comercial, prevalecerá o que estiver contemplado neste Termo de Referência. 

 

1. OBJETO 

Constitui escopo da presente licitação a prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais da Urbel tais 

como: avisos de licitação; concursos, atas, convocações e outros, em Jornal de Grande Circulação, editado 

em Belo Horizonte. 

A quantidade anual estimada para esta contratação foi de 766 (setecentos e sessenta e seis) centímetros 

por coluna, em atendimento aos quantitativos apresentados pela Divisão Financeira (DVFI-UB), Divisão de 

Regularização Fundiária (DVRF-UB), Divisão de Acompanhamento de Empreendimentos (DVAE-UB) e 

Assessoria Jurídica (AJU-UB) em conjunto com a Assessoria de Licitações e Gestão de Processos (ALP-

UB), que são as unidades administrativas da Companhia demandantes do serviço. 

2. JUSTIFICATIVA 

A publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação editado em Belo Horizonte está motivada pelo 

atendimento às exigências legais para publicidade dos atos da Administração Pública, previstas no “caput” 

do art. 37 da Constituição Federal, especificamente, nas legislações abaixo: 

- Lei Federal n.º 6.404/1976 lei das Sociedades Anônimas que exige a publicação de: avisos aos acionistas 

(art. 106, 107, 124, 136 e outros), convocações para Assembleias Gerias Ordinárias e Extraordinárias (art. 

86, 87, 123, 124 e outros), as Atas destas Assembleias (art. 142 e 231), além de Balanços Patrimoniais 

Anuais (art. 275). 

“Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial da 

União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 

sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em 

que está situada a sede da companhia. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 

1997)”(grifo nosso) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
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- Lei Federal nº 6.766/1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e exige a publicação para 

efeito de registro do loteamento e desmembramento. 

 “Art. 19 - Examinada a documentação e encontrada em ordem, o oficial do registro de 

imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com 

pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias 

consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data da última publicação. 

(...) 

 § 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos 

jornais de circulação diária. Nos demais Municípios, a publicação se fará apenas num 

dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região”. (grifo nosso) 

- Lei Federal 13.465/2017 que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana , 

“Art. 20.  O poder público notificará os titulares de domínio e os confrontantes da área 

demarcada, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, no endereço 

que constar da matrícula ou da transcrição, para que estes, querendo, apresentem 

impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de trinta dias.  

§ 1o Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não identificados, ou não 

encontrados ou que recusarem o recebimento da notificação por via postal, serão 

notificados por edital, para que, querendo, apresentem impugnação à demarcação 

urbanística, no prazo comum de trinta dias.  

§ 2o O edital de que trata o § 1o deste artigo conterá resumo do auto de demarcação 

urbanística, com a descrição que permita a identificação da área a ser demarcada e seu 

desenho simplificado.   

(...) Capítulo III - Do Procedimento Administrativo, Seção I – Do Projeto de Regularização 

Fundiária (..). 

Art. 31.  Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para 

determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano 

informal a ser regularizado.  

§ 1º Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá aos Municípios notificar os 

titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os 
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confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.  

§ 2º Tratando-se de imóveis públicos municipais, o Município deverá notificar os 

confinantes e terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação. (...) 

§ 5º A notificação da Reurb também será feita por meio de publicação de edital, com 

prazo de trinta dias, do qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a 

ser regularizada, nos seguintes casos:  

I - Quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados; e  

II - Quando houver recusa da notificação por qualquer motivo”. 

- Lei Federal 6.015/1973 que dispões sobre os registros públicos e que estabelece a necessidade de sua 

publicação, bem como do comunicado de usucapião. 

“Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: 

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: (...) 

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral 

de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo 

assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 

responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 

CREA, bem assim pelos confrontantes. (...) 

§ 3o A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do Registro de 

Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo 

requerente; não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não 

sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a 

notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 2o, 

publicado por duas vezes em jornal local de grande circulação.(...) 

Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro 

de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do 

interessado, representado por advogado, instruído com: (...) 

§ 4o O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de 

grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, 

que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. (...)  

§ 13.  Para efeito do § 2o deste artigo, caso não seja encontrado o notificando ou caso ele 

esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá 
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promover a sua notificação por edital mediante publicação, por duas vezes, em jornal 

local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias cada um, interpretado o silêncio do 

notificando como concordância”. (grifo nosso)   

- Lei Federal 10.257/2001 Estatuto das Cidades que estabelece diretrizes gerais da política urbana e exige 

que as notificações de aquisição de imóvel seja publicadas. 

“Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o 

Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-

lo. 

§ 1o À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por 

terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de 

pagamento e prazo de validade. 

§ 2o O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou 

regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do 

caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada”. 

(grifo nosso). 

 

“Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área 

e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 

disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer 

interessado”. 

- Resolução 237, que estabelece procedimentos para a licenciamento ambiental, no artigo 10, item II do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:  
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“Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

(...) 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;” 

- Lei Federal 8.666/1993 a Lei de Licitações exige a publicação de avisos de licitações em jornal de grande 

circulação:  

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 

preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (...)  

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em 

jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o 

serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, 

conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a 

área de competição”. (grifo nosso) 

 

- Lei Federal n.º 10.520/2006 a lei do Pregão exige a publicação de avisos de licitações em jornal de 

grande circulação: 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em 

diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação 

local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal 

de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º; (grifo nosso) 

Considerando que a publicação em jornais locais de grande circulação é uma exigência legal, 

principalmente da Lei das Sociedades Anônimas, e que essa especificação atende ao estabelecido pelas 

demais legislações, optou-se por conduzir o objeto com essa especificação para o jornal que veiculará os 

atos oficiais da Companhia. 

O resultado esperado desta contratação é a publicação de todos os atos enviados pela Contratante na data 

solicitada, no formato adequado e de acordo com as regras deste Termo de Referência e do contrato, a fim 

de cumprir as exigências legais mencionadas. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

3.1  Descrição dos Serviços 

3.2.1 O Jornal indicado deverá ser editado em Belo Horizonte, amplamente conhecido e com 

abrangência de circulação em todo o Estado de Minas Gerais. 

3.2.2 A publicação deverá ser feita no caderno e/ou espaço específico para publicações de matérias 

oficiais, sem entrelinhas e espaços desnecessários em branco. 

3.2.3 As matérias serão publicadas de segunda a sábado. 

3.2.4 Os arquivos digitais das matérias deverão ser formatados pela Contratada, conforme padrão 

exigido pelo Jornal no qual serão publicados. 

3.2 Critérios Gerais de Aceitação dos Serviços 

Os serviços deverão ser prestados conforme especificações contidas neste Termo de Referência e 

serão aceitos a partir da fidelidade da publicação com as informações enviadas quando da 

formalização da demanda, observando-se a clareza da redação e da formatação, devendo estar 

legíveis e disponibilizados no prazo solicitado. 

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO 

4.1  Condições de Execução 

A prestação o serviço se dará mediante solicitação da Fiscalização, enviada por e-mail, até às 15h 

(quinze horas) do dia anterior à data de publicação, discriminando a quantidade de edições e as datas 

nas quais deverão ser publicadas as matérias e a necessidade ou não da entrega da página impressa. 

4.2  Recebimento dos Serviços 

O recebimento dos serviços será feito pela Fiscalização mediante verificação da quantidade e da 

compatibilidade do produto com os critérios de aceitação e as especificações descritas nesse Termo de 

Referência e no Contrato.  

Encontrando irregularidade, os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte quando em 

desacordo com as especificações e critérios constantes nesse Termo de Referência e no contrato, 

devendo ser refeitos no prazo estabelecido pelo Fiscal, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

Aprovando, receberá mediante atesto na Nota Fiscal respectiva. 
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5. PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Prazo 

O prazo para a disponibilização eletrônica do arquivo digital da página do jornal na qual foi veiculada a 

matéria será de até 01 (um) dia útil após a data da publicação.  

O prazo para a disponibilização da página impressa do jornal na qual foi veiculada a matéria, quando 

solicitada, será de até 03 (três) dias úteis contados da data da publicação. 

5.2 Local para a prestação de serviços 

A prestação dos serviços, objeto dessa contratação, será realizada nas dependências da 

CONTRATADA.  

Os produtos deverão ser entregues por e-mail e, quando se fizer necessário, na sede da 

CONTRATANTE, localizada à Avenida do Contorno, n.º 6.664 – 1º andar – bairro Savassi, Belo 

Horizonte/MG, conforme especificação e orientação do Fiscal, ficando por conta da CONTRATADA as 

despesas de carga e transporte dos mesmos. 

6. EQUIPE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica necessária à execução dos serviços. A equipe 

disponibilizada deverá ter a qualificação e experiência necessária para efetivamente conduzir a execução 

do objeto dessa licitação. 

A CONTRATADA deverá manter equipe para execução dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho que atenda ao dimensionamento estabelecido pela Norma 

regulamentadora NR04 da Portaria nº 3.274/1978 do extinto Ministério de Estado do Trabalho. 

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

A CONTRATADA deverá prestar serviços conforme especificação neste Termo de Referência e na Proposta 

Comercial apresentada, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do 

Consumidor. 

8. DOCUMENTOS EXIGÌVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

No prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá 

apresentar e-mail, designando preposto para responder pela CONTRATADA perante a CONTRATANTE, 
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bem como endereço oficial de e-mail para recebimento das solicitações de publicação e telefone para 

contato. 

9. FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

Todos os serviços serão acompanhados e Fiscalizados pelo agente público aqui denominado Fiscal do 

Contrato, designado pelo Gestor do Contrato - o Diretor-Presidente da Companhia, Claudius Vinicius Leite 

Pereira - que, conforme Decreto nº 15.185/2013 será responsável por verificar e fazer cumprir a execução 

do objeto contratado de acordo com as exigências contratuais, especificações, normas técnicas, instruções 

técnicas e padrões de qualidade, desde o início até o recebimento definitivo dos serviços e produtos, 

podendo, inclusive, questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, materiais em utilização 

ou já utilizados, sujeitando-os a análise e aprovação.   

Cabe ao Fiscal analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar os trabalhos, 

bem como propor outras ações que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços; 

recomendar aplicação de advertências quanto a qualquer falta ou falha da CONTRATADA, de multas ou 

outras penalidades no contrato. 

A responsabilidade pela Fiscalização do contrato ficará a cargo de Cristiano Pedrosa Camilo de Souza, 

integrante do quadro permanente da Diretoria Administrativa e Financeira, exercendo a função de Analista 

de Administração e Finanças da Divisão Administrativa, e-mail: cristiano.pedrosa@pbh.gov.br, telefone: 

3277-6426, o qual em suas ausências será substituído por Anna Maria da Silva Souza, também integrante 

do quadro permanente da DAF, exercendo a função de Supervisora Administrativa e de Acervo, e-mail: 

annasouza@pbh.gov.br,  telefone: 3277-5265. 

A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e acesso a todos os 

documentos relacionados às operações do CONTRATANTE para a perfeita Fiscalização dos serviços. 

10. PAGAMENTOS 

A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 

 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços realizada e o 

período de execução de forma a possibilitar a aferição das medidas (em cm/coluna) das matérias 

publicadas. 

mailto:annasouza@pbh.gov.br
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O faturamento será mensal, emitido até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, e deverá 

ser enviado à Fiscalização para conferência e atesto. 

 

 

Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento, previsto acima, será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

 

O pagamento será efetivado pela Divisão Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. 

11. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

Após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, será emitido o Termo 

de Recebimento Provisório – TRP, pelo Fiscal. Uma vez verificado que o objeto contratual está em 

conformidade com as exigências do contrato, o mesmo será recebido definitivamente pelo Fiscal, mediante 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo _TRD, conforme previsão no artigo 118 do Regulamento 

Interno de Licitação e Contratos da Urbel. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE serão sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência dos serviços que deverão ser, imediatamente, confirmados 

por escrito. 

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE, sob os aspectos circunstanciais e 

eventualidades, respondendo pela qualidade dos serviços relativos ao objeto dessa contratação, bem como 

pelo sigilo dos relatórios e trabalhos. Responsabilizar-se-á integralmente pela qualidade técnica dos 

trabalhos por ela desenvolvidos. 

 

Cristiano Pedrosa Camilo de Souza 

Fiscal do Contrato 

Analista de Administração e Finanças 

 

 

Patrícia Cappai Paz 

Chefe da Divisão Administrativa 
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Anna Maria Silva e Souza 

Supervisora Administrativa e de Acervo 

 

 

Edina Custódia Alves 

Diretora Administrativa e Financeira 


