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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, doravante denominada – PMBN, torna 

público o presente Edital de Chamada Pública nº 002/2019 “para seleção de 

propriedades rurais para revitalização de água e solo”, que se regerá pela Lei 

Municipal nº 192 de 20 de Novembro de 2014 e Decreto Municipal nº 479 de 15 de 

Dezembro de 2015. O Período para manifestação de interesse e cadastramento no 

programa estará aberto das 08:00h do dia 12 de junho de 2019 até as 12:00h do 

dia 16 de agosto de 2019, conforme definido neste Edital. Os recursos financeiros 

destinados as Ações de Revitalização de Água e Solo por Produtores Rurais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jarauçu de Brasil Novo – PA, de acordo com metodologia de 

valoração e trechos definidos neste Edital, serão oriundos do município de 

Brasil Novo/PA. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados 

no site da Prefeitura Municipal de Brasil Novo/PA 

(http://www.brasilnovo.pa.gov.br/home/) e podendo ser solicitados pelo e-mail: 

semmapmbn@gmail.com. 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Lei Municipal nº 192 de 20 de Novembro de 2014; 

Decreto Municipal nº 479 de 15 de Dezembro de 2015; 

 

2. OBJETO DO EDITAL  

 

2.1 Este edital tem por objeto o Chamamento Público para habilitação de produtores 

rurais para a seleção de propriedades que tenham por finalidade prover serviços 

ambientais decorrentes de práticas que resultem na conservação de água e solo na 

bacia hidrográfica do Rio Jarauçu (Anexo I). 

3. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

3.1 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo - SEMMA receberá até às 

12:00 horas do dia 16 de agosto de 2019 a documentação exigida para Habilitação 

relacionada no item 4 deste edital, juntamente com o Formulário de Requerimento 

de Cadastro no Projeto Produtor de Água de Brasil Novo – PA: Plantando Águas, 

(Anexo II), que deverá estar identificado conforme abaixo: 

 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 

 HABILITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS LOCALIZADOS NA BACIA 

 HIDROGRÁFICA DO RIO JARAUÇU, NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA 

3.2 A documentação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

localizada na Travessa Maranhão, S/N, Bairro Cidade Nova, Brasil Novo/PA. 

3.3 Só serão habilitados os produtores que comprovarem sua relação legal com o imóvel 

na Bacia do Rio Jarauçu, especificamente nos trechos indicados no Mapa da Região 

(Anexo I). 
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3.4 Não há limite para apresentação de proposta de adesão, na fase de habilitação, por 

um mesmo proponente para imóveis diferentes, desde que todos os critérios sejam 

atendidos. 

3.5 Será selecionada uma propriedade por produtor e, caso haja disponibilidade de 

recursos, poderão ser selecionados até 2 imóveis a mais por produtor, 

correspondendo até  300 hectares. 

4. HABILITAÇÃO  

 

4.1 As PESSOAS FÍSICAS interessadas em se habilitar deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 Formulário de requerimento de cadastro no Projeto (Anexo II); 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e apresentação da original; 

 Cópia da Cédula de identidade ou documento oficial com foto (RG) e 

apresentação da original; 

 Cópia do Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou similar); 

 Cópia do Documento que comprove a situação de propriedade ou posse do 

imóvel; 

 Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

 Certidão Negativa de Embargo da área pelo IBAMA; 

 Certidão Negativa de Embargo da área pela SEMA. 

4.2 As PESSOAS JURÍDICAS interessadas em se habilitar deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 Formulário de requerimento de cadastro no Projeto (Anexo II); 

 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício, no caso de sociedades civis; 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF); 

 Documento que comprove a situação de propriedade ou posse do imóvel; 

 Demonstrativo e o Recibo de Inscrição do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

 Certidão Negativa de Embargo da área pelo IBAMA; 

 Certidão Negativa de Embargo da área pela SEMA. 

5.  ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

5.1 As atividades passíveis de apoio financeiro neste edital incluem: 

I. A conservação de matas ciliares; 

II. A restauração de áreas degradadas, em matas ciliares; 

III. Práticas mecânicas de conservação de solo. 

5.2 Para os fins deste termo de referência são consideradas matas ciliares as faixas de 30 

metros em cada lado dos corpos d’água e o raio de 50 metros em torno das nascentes. 
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5.3 O apoio financeiro será diferenciado por tipo de serviço ambiental prestado pelo 

proprietário de acordo com a tabela 01 a seguir: 

Tabela 1: Valoração dos Serviços Ambientais passíveis de apoio financeiro 

Ação Valor/ha/ano 

Conservação de solo 3 UFM* 

Conservação + Restauração de APP 6 UFM 
* Unidade Fiscal Municipal - UFM 

5.4 O apoio financeiro total será proporcional ao grau de adesão do proprietário as ações de 

restauração e conservação, conforme definidas no Projeto Individual de Propriedade 

(PIP). 

5.5 Serão priorizados os projetos que atenderem a maior proporção das intervenções 

propostas pelo projeto técnico real, a partir de 25% de adesão ao projeto proposto, dando 

preferência para as áreas em que forem recomendadas ações de restauração ou que forem 

identificadas como prioritárias a partir de estudos técnicos específicos. 

 

6. RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

6.1 Pedidos de esclarecimentos: 
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento deverão ser enviados a 

SEMMA, em até 20 (vinte) dias anteriores à data fixada para o fechamento deste edital, 

para o e-mail – semmapmbn@gmail.com 

6.2 Impugnações e dos recursos: 
Dos atos da Administração cabem impugnações e recursos no prazo de 10 (dez) dias após 

a fase de seleção. 

6.3 Análise e julgamento:  
No prazo de até 20 (vinte) dias após o encerramento da Habilitação e encerrada a fase 

recursal, a SEMMA encaminhará o resultado com a respectiva ata de aprovação das 

propriedades rurais. 

6.4 Critérios: 
Serão selecionadas todas as propostas cuja pontuação final for igual ou superior a 25% 

das ações recomendadas pelo PIP. 
Após selecionadas as propostas, a SEMMA informará a classificação final e esta 

providenciará a adjudicação e homologação do objeto ao credenciado selecionado. 
Não havendo disponibilidade financeira para atender todas as propostas com 

porcentagem de concordância superior a 25%, serão priorizadas as propostas que, em 

termos de percentual de execução do PIP na propriedade tenham maior pontuação no 

cômputo total. 
Os produtores rurais selecionados serão convocados no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

uteis, para assinatura do contrato. 
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6.5 Critérios de Desempate: 

1º Critério – havendo empate na pontuação das propostas, em caso de indisponibilidade 

de recursos para contratar “todas”, será selecionada a proposta cuja propriedade possua 

maior percentual de área com práticas para Recuperação ou Conservação de APP’s. 

2º Critério – persistindo o empate, será selecionada a proposta cuja propriedade possua 

maior percentual de área com práticas para Recuperação ou Conservação de APP’s. 

3º Critério – persistindo o empate, será selecionada a proposta cuja propriedade rural 

apresente maior necessidade de intervenções com relação à questão ambiental. 

 
7. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

 
7.1 Deverão ser elaborados os PIPs para todos os selecionados. 

7.2 O PIP será elaborado por equipe técnica habilitada e terceirizada sob a fiscalização da 

SEMMA. 

7.3 Os PIP’s elaborados conterão todas as ações necessárias, dentro das Modalidades I, II, III 

do item 5.1 deste edital, procurando sempre maximizar a produção de Serviços 

Ambientais na propriedade. 

7.4 O selecionado avaliará o PIP apresentado e decidirá voluntariamente quais as atividades 

se propõe a aceitar e cuidar após a implantação, por meio da Proposta do Produtor Rural 

(Anexo IV). 

7.5 As propostas dos selecionados serão avaliadas pela SEMMA, seguindo o rito previsto 

neste Edital. 

8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO, DO MUNICÍPIO DE 

BRASIL NOVO/PA E DA SEMMA 

8.1 O Contratado se compromete a cuidar da conservação das intervenções feitas pelo 

Projeto em sua propriedade (mudas, cercas, curvas de nível e barraguinhas). 

8.2 Eventuais anormalidades que o Contratado apure terem ocorrido quando da 

execução dos serviços em sua propriedade e que possam comprometer a qualidade 

dos mesmos, deverão ser comunicadas por escrito a SEMMA. 

8.3 O Município de Brasil Novo/PA deverá prestar aos Produtores todas as informações 

julgadas necessárias, quando solicitadas por escrito, em prazo não superior a 10 (dez) 

dias corridos. 

8.4 O Contratado se compromete a acompanhar todos os serviços contratados com as 

devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, ao solo e ao meio ambiente. 
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8.5 O Município de Brasil Novo/PA se responsabilizará em efetuar os pagamentos 

contratados nos prazos previstos no edital e no respectivo contrato, respeitando a 

disponibilidade financeira e as regras de manejo de recursos públicos. 

8.6 A SEMMA deverá providenciar a equipe técnica composta por profissionais 

habilitados para a prestação de assistência ao proprietário rural contratado. 

 

9. FORMA DE PAGAMENTO E MONITORAMENTO  

9.1 O Município de Brasil Novo/PA somente pagará ao Contratado os serviços ambientais 

executados conforme “critérios de avaliação” e aos valores definidos pela SEMMA. 

9.2 De acordo com as avaliações efetuadas pela SEMMA o Município de Brasil Novo/PA se 

encarregará de fazer os pagamentos na forma detalhada nos respectivos Contratos. 

9.3 Serão realizadas vistorias, “in locu”, de acompanhamento por Técnicos da Unidade 

Gestora do Projeto nas áreas das propriedades rurais contempladas no projeto, 

mediante prévio contato com o produtor rural, que irão avaliar, mensurar e relatar as 

melhorias e adequações executadas, previstas no PIP e pela proposta de concordância 

do Contratado. 

9.4 Fica resguardado ao Município de Brasil Novo/PA, o direito de vistoriar a 

propriedade a qualquer momento, para fins de acompanhamento da implantação das 

ações constantes no contrato. 

9.5 O pagamento dos serviços ambientais prestados será proporcional às medições dos 

serviços executados na propriedade rural, podendo ser em sua totalidade ou parcial, 

conforme quantitativos discriminados pelos relatórios de vistorias. 

9.6 Havendo constatação de não cumprimento das obrigações assumidas pelo 

contratado, sem justificativas técnicas, o mesmo deixará de participar do projeto. 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1 Por ser o produtor rural o responsável por cuidar das intervenções feitas pelo Projeto 

em sua propriedade, se for detectada pela SEMMA, negligência, imprudência ou 

imperícia do produtor nas áreas de intervenção, poderá ser imposto ao produtor, à 

recomposição, a custos próprios, das intervenções feitas pelo Projeto na sua 

propriedade. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 Os produtores rurais que tenham propostas selecionadas serão comunicados e 

convocados pela SEMMA, para a assinatura de Contrato com o Município de Brasil 

Novo/PA. 
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11.2 O não atendimento à convocação nos prazos nela estipulados ou a não aceitação dos 

termos do Contrato caracterizará a desistência do produtor rural. 

11.3 Será admitida a apresentação dos documentos em cópia simples desde que com a 

presença do original ou em cópia autenticada por cartório ou, ainda, na forma de 

publicação em imprensa oficial. 

11.4 A admissão de agregação de documentos e substituições somente poderá ser feita 

quando requerida pela SEMMA. 

11.5 Serão desqualificadas as propostas que não obedecerem rigorosamente aos termos e 

disposições deste Edital. 

11.6 Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a esta Seleção de 

Projetos poderão ser obtidos com a SEMMA. 

11.7 O Município de Brasil Novo/PA se responsabilizará pelo pagamento dos serviços 

ambientais prestados pela propriedade selecionada, mediante aprovação nos termos 

deste Edital. 

11.8 Parte da execução se dará efetivamente durante os exercícios posteriores, deste modo 

a dotação orçamentária sofrerá adequação passando a vigorar àquelas do orçamento 

vigente para o exercício. 

11.9 Caberá à SEMMA estipular, conforme disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros, as futuras inserções de novos produtores. 

11.10 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela SEMMA que deverá, 

subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes, aplicáveis ao assunto, 

podendo ainda recorrer à Unidade Gestora do Projeto - UGP, caso necessite de 

informações pertinentes à atuação daquela Unidade. O Município de Brasil Novo se 

reserva prerrogativas de reexame da matéria, a seu critério, desde que tal se 

justifique ou recomende. 

 

Brasil Novo/PA, 12 de junho de 2019. 
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ANEXO I 

Mapa da Macrozona da Região Hidrográfica do Rio Jarauçu
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CADASTRO 

Todas as páginas do requerimento deverão ser rubricadas sendo a ultima assinada no 

campo de assinatura. Se o proprietário/requerente é casado, torna-se necessário 

preencher os dados do Cônjuge no campo CÔNJUGE. Em caso de propriedade com mais de 

um proprietário, deve-se apresentar a carta de anuência assinada pelos demais 

proprietários e seus respectivos cônjuges (modelo no Anexo V). 

REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUAS DO RIO JARAUÇU 
 

REQUERENTE 

Nome do Requerente: 

Data de Nascimento: 

RG: CPF / CNPJ: 

Estado Civil: Profissão: 

CÔNJUGE (quando requerente é pessoa física) 

Nome do Cônjuge 

RG: CPF: 

Estado Civil: Profissão: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Logradouro (rodovia, rua, avenida, etc.): 

Número: Complemento: CEP: 

Bairro / Distrito / Localidade: Município: 

Telefone: E-mail: 

DADOS BANCÁRIOS 

Nome do Titular: 

Banco: Agência: Conta: 

CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Possui Título da Terra ( ) Sim ( ) Não 

Qual tipo? ( ) Proprietário ( ) Posseiro ( ) 

Arrendatário 

( ) Outros, descreva: 

O imóvel encontra-se em processo de inventário? ( )sim ( ) não 

Em caso positivo, Informe o nome de todos os herdeiros: 

Nome da propriedade (preenchimento livre): 

Localidade: 
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Coordenada Geográfica da Propriedade (preenchimento livre): 

Área total (ha): 

Floresta nativa 

(ha): 

Pastagem (ha): Agricultura (ha): Silvicultura (ha): Sem uso (ha): 

Possui outra(s) propriedade(s)? ( ) Sim ( ) Não 

Quantas? Qual a área da(s) mesma(s) (ha)? 

Sua renda vem da propriedade? ( ) Sim ( ) Não 

Quanto? ( ) até 25% ( ) 25% a 50% ( ) 50% a 75% ( ) 75% a 

100% 

Qual o tipo predominante de mão de obra utilizada? 

( ) Familiar ( ) Meeiro ( )Parceiro ( )Empregado ( ) 

Outras. Quais? 

O que produz? 

O que cria? 

( ) Gado de leite ( ) Gado 

de corte ( ) Outro. Qual? 

Existe nascente na sua propriedade? ( ) Sim ( ) Não Quantas? 

A propriedade é cortada por um rio? ( ) Sim ( ) Não 

Faz algum tipo de uso do mesmo? ( ) Sim ( ) Não Qual tipo 

de uso? 

As estradas que passam pela sua propriedade estão em boas condições? ( ) Sim (

 ) Não 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA PROPRIEDADE 

Como é o esgotamento sanitário na sua propriedade? 

( ) fossa simples ( ) fossa + sumidouro ( ) despejo direto no rio 

Como é destinado o lixo? 

( ) Coleta ( ) queima ( ) outro, qual? 

Quantas vezes na semana? 

Como é o abastecimento de água? 

( ) poço ( ) nascente ( ) rio 
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Prezado Senhor, 
 
 

Requeiro por este instrumento a participação no processo seletivo do projeto PROJETO 

PRODUTOR DE ÁGUA DE BRASIL NOVO – PA: PLANTANDO ÁGUAS, do Rio Jarauçu. 

 
Declaro que as informações prestadas no presente processo constituem a expressão da 

verdade, sujeitando-me as penas da Lei decorrentes de omissão ou declaração de 

informações falsas. 

Responsabilizo-me por todas as informações escritas nesse formulário.  

 

Termos em que  

pede a participação.                        

 

                                           / /  

 
 

 
 

Assinatura do Requerente 
 
 
 

 

Assinatura do Cônjuge 
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ANEXO III 

MODELO DE AUTO DECLARAÇÃO DE POSSE 
 
 

Chamada Pública nº 002/2019 
 
 

Eu,  .....................................................................................RG.............................e  CPF............................................., 
declaro para fins de Habilitação junto ao Município de BRASIL NOVO para participação no 
PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA DE BRASIL NOVO – PA: PLANTANDO ÁGUAS, disponho a 
qualquer título de um imóvel rural localizado no (a) Macrozona da Região Hidrográfica do 
Rio Jarauçu no município de BRASIL NOVO/PA , denominado .........................................................., 
com área total de ........... hectares, há pelo menos .................... anos, não havendo conflito 
entre os vizinhos e onde desenvolvo atividade(s) de .............................................. em uma área 
de hectares ....................... 

 
Os confrontantes da posse são: ................... (citar nome, CPF, RG e matrícula do imóvel 
se for o caso) 

 
 

O referido é verdade e dou fé, 
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ANEXO IV 

PROPOSTA DO CREDENCIADO 

A Proposta de Concordância do Produtor deve acompanhar os dados abaixo 
indicados. Tal proposta será preenchida em três etapas e se constituirá na proposta 
apresentada pelo produtor rural interessado em participar do Projeto: 

 
Etapa 1 – Dados do proprietário e da propriedade e descrição das ações do projeto 
executivo – deverá ser preenchida pelo Responsável Técnico do projeto uma 
descrição sumária das ações quantificando corretamente a respectiva área em 
hectares (trata-se de um resumo das ações propostas no projeto). Após o 
preenchimento desse campo, o formulário deverá ser assinado pelo Responsável 
Técnico. 

 
Etapa 2 – Proposta, a ser preenchida pelo produtor rural, a ser entregue na Secretaria 
Executiva da SEMMA. 

 
Etapa 3 – Avaliação será preenchida pela SEMMA na data do julgamento das 
propostas. 

 
Outros Dados e documentos que comporão a Proposta do Produtor Rural 

 
Nome do produtor: Informar o nome do produtor do imóvel provedor do Serviço 
Ambiental. 

 
Endereço do produtor: Informar o endereço do produtor do imóvel rural provedor 
do Serviço Ambiental. 

 
Contato: Informar telefone e/ou correio eletrônico do produtor do imóvel rural 
provedor do Serviço Ambiental em proposta. 

 
RG: Informar número do Registro Geral (RG) do produtor do imóvel rural provedor 
do Serviço Ambiental. 

 
CPF: Informar número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do produtor do imóvel 
rural provedor do Serviço Ambiental. 

 
Nome da propriedade: Informar o nome do imóvel rural provedor do Serviço 
Ambiental indicado pelo documento de posse apresentado. 

 
Área Total da propriedade: Informar a área total do imóvel rural provedor do 
Serviço Ambiental indicado pelo documento de posse apresentado. 

Endereço da propriedade: Informar o endereço do imóvel rural provedor do 
Serviço Ambiental. 

 
Trecho da bacia: Informar o nome do trecho da bacia hidrográfica onde se insere o 
imóvel rural provedor do Serviço Ambiental. 
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Coordenadas da poligonal da propriedade: Informar as coordenadas 
geográficas da poligonal do imóvel rural provedor do Serviço Ambiental. 

 
Localização: Apresentar um croqui ou mapa que permita a localização do imóvel 
rural provedor do Serviço Ambiental em relação à microbacia. 

 
Documento de uso da terra: Informar o nome do documento que legitima o uso da 
propriedade provedora do Serviço Ambiental. 

 
Cadastro Ambiental Rural: Informar o Recibo de Inscrição do imóvel rural no 
Cadastro Ambienta Rural. 

 
Técnico Responsável: Informar no nome do técnico responsável pelo projeto e o 
respectivo número de registro e nome do órgão de representação de classe. 

 
Proposta de concordância do credenciado com o projeto executivo 

 
 

Descrição das ações 
Projeto executivo 

elaborado 

Proposta do 
Produtor 

Rural 

Avaliação 
da 
SEMMA 

ha ha % 

Modalidade I – Prover o Pagamento por Serviços Ambientais decorrente de 
práticas de Conservação do Solo 
Descrever todas as ações a 
serem realizadas na 
modalidade, bem como os 
quantitativos de cada ação 
a ser realizada pelo 
proponente 
................... 

... ... ... 

.....    

Total ... ... ... 

Modalidade II – Prover o Pagamento por Serviços Ambientais decorrente 
de Recuperação e Conservação de APP de curso de água e/ou Reserva 
Legal, 
Descrever todas as ações a 
serem realizadas na 
modalidade, bem como os 
quantitativos de cada ação 
a ser realizada pelo 
proponente 
................... 

... ... ... 

Total ... ... ... 

Modalidade III– Prover o Pagamento por Serviços Ambientais decorrente da 
Recuperação ou Conservação de Remanescentes de Vegetação Nativa 
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Descrever todas as ações a 
serem realizadas na 
modalidade, bem como os 
quantitativos de cada ação 
a ser realizada pelo 
proponente 
................... 

... ... ... 

.....    

Total ... ... ... 
Modalidade IV– Prover o Pagamento por Serviços Ambientais decorrente da 
Recuperação ou Conservação de APP’s em Nascentes 
Descrever todas as ações a 
serem realizadas na 
modalidade, bem como os 
quantitativos de cada ação 
a ser realizada pelo 
proponente 
................... 

... ... ... 

.....    

Total ... ... ... 

Local e data 
 

Assinatura do Responsável Técnico :    
 

Assinatura do Produtor Rural:    
 
 

Assinatura dos membros da SEMMA: 
 

 
Representante da SEMMA 

 

 
Representante da SEMMA 

 

 
Representante da SEMMA 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ....../2019 
 

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 34.887.950/0001-00 com sede 
administrativa na Avenida Castelo Branco, n 821, Bairro Centro na cidade de BRASIL 
NOVO – PA, neste ato representado pelo Prefeito, 
............................................................................................................................. 

 
CONTRATADO(A): ........................................................................., inscrita no CPF/CNPJ 
sob o número ........................................  com sede/domiciliado  na  ............................,  na  
cidade  de ................................(qualificação completa). 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

I. Este contrato tem como fundamento a Lei Municipal nº 192 de 20 de Novembro 
de 2014 e Decreto Municipal nº 479 de 15 de Dezembro de 2015 e visa 
principalmente a promoção do desenvolvimento regional sustentável e observará os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório 
e dos que lhes são correlatos. 

II. Aplica-se no que couber as disposições contidas no Decreto Municipal nº 479 de 
15 de Dezembro de 2015. 

III. O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do direito 
público, aplicando-lhe supletivamente, e especialmente nos casos omissos, o princípio 
da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado. 

IV. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato 
Administrativo, que se regerá pela Lei Municipal nº 192 de 20 de Novembro de 2014 
e Decreto Municipal nº 479 de 15 de Dezembro de 2015 e as cláusulas e condições 
descritas no presente, tendo em vista o que consta no Processo de Chamada Pública 
nº 002/2019. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Contrato referente à “Prestação de Serviços Ambientais – PROJETO PRODUTOR DE 
ÁGUA DE BRASIL NOVO – PA: PLANTANDO ÁGUAS na 
Fazenda/Chácara/Sitio........................................... no endereço............................................., neste 
município de BRASIL NOVO/PA. 

 
Parágrafo Primeiro - O Programa Produtor de Água tem como objetivo o pagamento 
ao proprietário rural pela prestação de serviços ambientais dentro dos limites 
territoriais de sua propriedade que resultem em ganhos ambientais positivos, 
implementando melhorias e adequações físicas e boas práticas que visem a 
garantia e o incremento de vazão e da qualidade da água bruta da Bacia 
Hidrográfica do rio Jarauçu. 
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Parágrafo Segundo - Essas ações visam, sobretudo, paralisar os processos de 
degradação, recuperar as áreas degradadas e implementar as boas práticas 
conservacionistas, agropecuárias e sanitárias, com a finalidade de favorecer a 
infiltração de água no solo e a consequente recarga dos lençóis freáticos, minimizando 
os danos causados pelo escoamento superficial das águas pluviais que favorecem a 
ocorrência de erosões, descaracterização dos leitos (solapamento  de  barranco)  e 
assoreamentos dos corpos d’água, em ambientes rurais. Visam também à garantia e 
melhoria da qualidade da água com ações de proteção dos cursos hídricos quanto às 
fontes poluidoras localizadas às suas margens. 

 
Parágrafo Terceiro - Essas medidas refletirão na qualidade e quantidade de água 
da Bacia Hidrográfica do Rio Jarauçu, minimizando gastos operacionais no 
tratamento, aumentando a vida útil da Bacia e beneficiando a sociedade em geral, à 
jusante do mesmo.  Também deverá contribuir para a redução de conflitos pelo uso 
da água com outros usuários. 

 
Parágrafo Quarto - Fazem parte integrante desse contrato, para todos os fins de 
direito, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 

 
a) O Edital de Chamada Pública nº 002/2019 e seus ANEXOS, a Proposta do 
CONTRATADO e o Termo de Homologação do Resultado. 

 
Parágrafo Quinto - Em caso de divergência entre as condições mencionadas na 
Proposta do CONTRATADO e as expressas neste contrato, prevalecerão as deste 
último. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – FONTE DE RECURSOS 

 
A execução do objeto deste contrato, ocorrerá a conta de recursos financeiros 
próprios do Município de BRASIL NOVO/PA, oriundo do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente – FMMA e parceiros do projeto (Instituto Socioambiental – ISA, Instituto de 
Pesquisa da Amazônia – IPAM, Universidade Federal do Pará – UFPA, Universidade do 
Estado do Pará – UEPA, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – 
EMATER, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Brasil Novo – 
STTR). 

 
Parágrafo Único - Parte da execução se dará efetivamente durante os exercícios 
posteriores, deste modo à dotação orçamentária sofrerá adequação passando a 
vigorar àquelas do orçamento vigente para o exercício. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – ÁREA A SER REMUNERADA PELO PROJETO 

 
A área a ser remunerada será determinada pelo Projeto Individual de Propriedade 
(PIP) retirando as áreas que o produtor não aderir ao projeto. A área a ser 
remunerada compreende............ (..........................) hectares. 

 
CLÁUSULA QUARTA – REMUNERAÇÃO 
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O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA pagará ao CONTRATADO pelos serviços 
ambientais contratados e efetivamente executados, mencionados na cláusula primeira 
deste contrato, o valor global estimado de R$ .....................(...............................), de acordo 
com o Projeto Individual de Propriedade (PIP). 

 
 

Parágrafo Primeiro - Este valor poderá sofrer revisão na ocorrência de evento que 
afete a equação econômico-financeira do contrato, que será analisado quando das 
visitas técnicas à propriedade. 

 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO 

 
O CONTRATADO (Produtor Rural) terá o prazo de 60 (sessenta) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato, para a manutenção das modalidades de serviços 
ambientais contidas no “Projeto Individual da Propriedade – PIP”, desde que 
executadas, acordadas e especificadas no referido contrato. 

 
Parágrafo Primeiro - As modalidades de serviços ambientais e os prazos a que estes 
serão avaliados correspondem àqueles expressos a seguir: 

 
Modalidades de Serviços Ambientais Prazo Execução 

(*) 
I – Conservação de solo 60 meses 
II – Recuperação ou Conservação de APP de curso de água e/ou 
Reserva Legal 

 
60 meses 

III – Recuperação ou Conservação de remanescentes de 
Vegetação Nativa 

 
60 meses 

IV – Recuperação ou Conservação de APP em Nascentes 60 meses 
TOTAL 60 meses 

 
Parágrafo Segundo - Havendo disponibilidade de recursos, a critério da Unidade de 
Gestão do Projeto, os limites de prazo expostos acima poderão ser ampliados, com a 
anuência do Município de BRASIL NOVO/PA, mediante Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA SEXTA - MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA somente pagará ao CONTRATADO os serviços 
efetivamente executados conforme critérios de avaliação e aos valores definidos pela 
SEMMA, na forma dos itens 09, 10 e 11 do edital. 

 
Parágrafo Primeiro - De acordo com as avaliações periódicas efetuadas pela SEMMA 
do “PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA DE BRASIL NOVO – PA: PLANTANDO ÁGUAS”, o 
Município de BRASIL NOVO/PA se encarregará de fazer os pagamentos na forma 
detalhada neste Contrato. 

 
Parágrafo Segundo - As avaliações ocorrerão antes do referido Pagamento e 
influenciarão diretamente no valor a ser pago, podendo inclusive levar ao 
cancelamento do pagamento em caso de descumprimento de cláusulas, das 
modalidades de serviços constantes do projeto e indicar total falta de zelo. 
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Parágrafo Terceiro - Os resultados das avaliações dos serviços serão lançados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas da SEMMA. 

 
Parágrafo Quarto - Todos os pagamentos serão efetuados diretamente na SEMMA, 
após a emissão de documento técnico comprovando a execução dos serviços, 
conferido e atestado. 

 
Parágrafo Quinto – Serão realizadas vistorias, “in loco”, de acompanhamento por 
Técnicos da Unidade Gestora do Projeto nas áreas da propriedade rural contempladas 
pelo projeto, que irão avaliar, mensurar e relatar as melhorias e adequações 
executadas pelo proprietário rural, previstas no PIP e pela proposta de concordância 
do CONTRATADO. 

 
Parágrafo Sexto – O serviço relacionado ao “PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA DE 
BRASIL NOVO - PA: PLANTANDO ÁGUAS” será analisado e contabilizado pela SEMMA. 
Conforme aprovados os resultados, será efetuado o pagamento pela “Prestação de 
Serviços Ambientais” ao CONTRATADO, dentro da validade deste contrato. 

 
Parágrafo Sétimo – O pagamento anual dos serviços ambientais prestados será 
proporcional às medições dos serviços executados na propriedade rural, podendo ser 
em sua totalidade ou parcial, conforme quantitativos discriminados no relatório (s) 
de visita(s) e valores calculados através de critérios pré-estabelecidos. 

 
Parágrafo Oitavo – O prazo para pagamento dos serviços é a partir de 365 (trezentos 

e sessenta e cinco) após o inicio da execução das intervenções, e se repetirá por igual 

período até o final da vigência deste contrato. 

Parágrafo Nono – Caso o CONTRATADO, por qualquer motivo, der causa à retenção 
dos pagamentos, causando atraso e impedindo a conclusão do “Processo de 
Pagamento”, dará direito ao Município de BRASIL NOVO/PA de prorrogar o prazo de 
pagamento em igual número de dias. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
BRASIL NOVO/PA E SEMMA 

 
Parágrafo Primeiro - O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA deverá prestar ao 
CONTRATADO todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas por 
escrito, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos. 

 
Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA se responsabilizará em 
efetuar os pagamentos contratados nos prazos previstos no edital e respectivo 
contrato, respeitando a disponibilidade financeira e as regras de manejo de recursos 
públicos.  

 
Parágrafo Terceiro – A SEMMA deverá providenciar a equipe técnica composta por 
profissionais habilitados para a prestação de assistência ao proprietário rural 
contratado. 
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Parágrafo Quarto – A SEMMA deverá fornecer ao Município de BRASIL NOVO/PA , 
quando solicitado, os documentos e estudos de acompanhamento dos serviços 
contratados. 

 
Parágrafo Quinto - As intervenções na propriedade são de responsabilidade da(s) 
empresa(s) licitadas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
Parágrafo Primeiro - É obrigação do CONTRATADO executar os serviços, 
obedecendo às especificações e instruções fornecidas pela SEMMA, assim como as 
condições gerais e específicas do Edital. 

 
Parágrafo Segundo - Eventuais anormalidades que o CONTRATADO apure terem 
ocorrido quando da execução dos serviços e que possam comprometer a sua 
qualidade, deverão ser comunicadas por escrito à SEMMA, sem prejuízo de sua 
responsabilidade. 

 
Parágrafo Terceiro - O CONTRATADO se compromete a cuidar da conservação dos 
recursos disponibilizados pelo Projeto em sua propriedade (mudas de árvores, 
cercas, curva de nível e barraguinhas). 

 
Parágrafo Quarto - O CONTRATADO se compromete a executar todos os serviços 
contratados com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, ao solo 
e ao meio ambiente. 

 
Parágrafo Quinto - O CONTRATADO se compromete a manter durante toda a 
execução deste contrato, as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação. 

 
CLÁUSULA NONA – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
Parágrafo Primeiro - O objetivo do monitoramento é verificar periodicamente o 
cumprimento das prerrogativas deste contrato de pagamento por serviços ambientais 
por parte dos produtores rurais que recebem apoio do Projeto. 

 
Parágrafo Segundo - Mediante prévio contato com o produtor rural, serão feitas 
visitas semestrais à propriedade, seguindo a metodologia de monitoramento de 
propriedades, para elaboração de um relatório de monitoramento, comparando a 
situação encontrada na visita com o PIP. Ao realizar esta análise comparativa, será 
verificado se houve manutenção das características naturais documentadas no PIP ou 
se houve alguma alteração (positiva e/ou negativa), sendo condição ao pagamento da 
parcela subsequente. 

Parágrafo Terceiro - Fica resguardado ao Município de BRASIL NOVO/PA, mediante 
contato prévio com o produtor rural, o direito de vistoriar a propriedade a qualquer 
momento, para fins de acompanhamento da implantação das ações constantes no 
contrato, devendo o CONTRATADO facultar à fiscalização o livre acesso ao local da 
propriedade objeto desta contratação, bem como a todos os registros e documentos 
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pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a 
qualquer título, em responsabilidade por parte do Município de BRASIL NOVO/PA . 

 
Parágrafo Quarto - Fica acordado que a fiscalização não terá nenhum poder para 
eximir o CONTRATADO de qualquer obrigação prevista neste contrato. 

 
Parágrafo Quinto - Havendo constatação de não cumprimento das obrigações assumidas 
pelo produtor rural no contrato, será emitido um parecer técnico com comprovação 
fotográfica das não conformidades encontradas relacionadas ao Projeto Individual de 
Propriedade (PIP), solicitando esclarecimentos aos mesmos, sobre as situações 
identificadas, no prazo máximo de 15 dias. A situação deverá ser avaliada pela SEMMA e, 
caso exista comprovação de não cumprimento das obrigações assumidas pelo produtor 
rural, este será informado por escrito quanto à necessidade de adequações, com prazo 
para a sua execução, sob pena de revogação do contrato e o cancelamento dos 
pagamentos. 

 
Parágrafo Sexto - As despesas decorrentes das correções das inadequações 
identificadas serão de responsabilidade do proprietário. 

 
Parágrafo Sétimo – Fica designado como gestor e fiscal do Contrato a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, com apoio dos parceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Sem prejuízo das penalidades previstas na legislação de crimes ambientais e demais 
instrumentos legais, o MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO poderá penalizar 
administrativamente aqueles produtores rurais que, por comportamentos de deliberada 
falta de zelo, devidamente registrados em relatório técnico de vistoria, vierem a causar 
dano às ações do Projeto na propriedade. 

 
Parágrafo Primeiro - Por ser o produtor rural o guardião dos recursos 
disponibilizados pelo Projeto em sua propriedade (mudas de árvores, cercas, curva de 
nível e barraguinhas), quando for detectada negligência, imprudência ou imperícia do 
produtor que tenha ocasionado um desvio ou uso indevido dos recursos, poderá ser 
imposto ao produtor rural, a critério da SEMMA, a recomposição, a custos próprios, 
dos recursos disponibilizados pelo Projeto à sua propriedade. 

 
Parágrafo Segundo - Serão aplicáveis, em caso de descumprimento dos deveres 
previstos no contrato e na concepção do Projeto, as sanções cíveis, penais e 
administrativas por danos e crimes eventualmente praticados, em decorrência das 
obrigações e responsabilidades decorrentes do pacto firmado, possibilitando, 
inclusive, a cobrança do ressarcimento de recursos investidos, multa e a rescisão 
contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Parágrafo Primeiro - O encaminhamento de documentos pelo CONTRATADO, 
deverá ser protocolado junto a SEMMA, não se considerando nenhuma outra forma 
como prova de entrega. 
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Parágrafo Segundo - O CONTRATADO, no ato da assinatura deste contrato deverá 
apresentar cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e documentos da propriedade 
rural. 

 
Parágrafo Terceiro – O CONTRATADO deverá apresentar o projeto - PIP em 03 
(três) vias, sendo 02 (duas) vias impressas assinadas pelo proprietário e 01 (uma) 
via digital, em CD. As páginas deverão estar numeradas e ordenadas 
sequencialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei, reconhecidos os direitos do 
Município de BRASIL NOVO/PA, especialmente quanto a lucros cessantes e perdas e 
danos. 

 
Parágrafo Primeiro - O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA reserva-se o direito de 
rescindir, de pleno direito, este contrato, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem que caiba ao CONTRATADO direito a indenização de qualquer 
espécie, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
Parágrafo Terceiro - No interesse da Administração Pública desde que justificado, o 
Município de BRASIL NOVO/PA poderá rescindir o contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO deverá informar à Coordenação da Unidade 
de Gestão do Projeto (SEMMA) e ao Município de BRASIL NOVO/PA toda e 
quaisquer ocorrências que venham a dificultar, atrapalhar, prejudicar e/ou impedir a 
implantação do projeto executivo, devendo em caráter de urgência, comunicar via 
telefone e após encaminhar a devida documentação. 

 
Parágrafo Segundo - Não será por conta do Município de BRASIL NOVO/PA o ônus 
da recuperação da propriedade bem como a elaboração de nenhum projeto. 

 
Parágrafo Terceiro - Durante a validade do contrato, o CONTRATADO deverá 
atender as consultas formuladas (esclarecimentos técnicos, interpretações e 
informações sobre assuntos relacionados com os serviços prestados por conta do 
contrato) pela SEMMA e Município de BRASIL NOVO/PA, sem ônus para estas, bem 
como autorizará a entrada de técnicos da SEMMA e servidores do Município de 
BRASIL NOVO/PA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 

 
A interpretação e aplicação dos termos deste contrato serão regidas pelas leis 
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brasileiras e o juízo da comarca de Brasil Novo/PA, terá jurisdição e competência 
sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o FORO de 
eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato, por si e seus 
sucessores, em duas vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na 
presença de duas testemunhas abaixo nomeadas, que também o assinam. 

 
BRASIL NOVO/PA , ..... de ......... de 2019. 

 
 

______________________________________________ 
PRODUTOR(A) CONTRATADO(A) 

CPF/CNPJ:___________________ 
 
 

_______________________________________________ 
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

 
 

Conjugue/companheiro(a)/:_________________________________________ 
CPF:_______________________________________ 
ANUENTE 

 
SEMMA 
Visto ____________________________ 

TESTEMUNHAS: 
Nome ____________________________ 
CPF: ______________________________ 
 
Nome ___________________________ 
CPF:_____________________________ 


