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Edital Concorrência Pública nº 006/2019 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

I. PREÂMBULO 
I.1. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GURUPI, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Gurupi, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.221, de 16.08.2019, com 
observância da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, da Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006, 
da Lei Complementar nº 147/2014, de 07.08.2014, Lei Complementar nº 155/2016, de 27.10.2016, 
respectivas alterações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital 
e seus anexos, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará a Licitação 
Pública na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo TÉCNICA e PREÇO, na forma de execução 
INDIRETA, sob regime de empreitada POR PREÇO UNITÁRIO, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA 
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 
MUNICÍPIO DE GURUPI-TO.  

 
I.2. Os procedimentos e o julgamento desta Concorrência Pública serão conduzidos pelo Presidente e 

Membros da Comissão Permanente de Licitação-CPL e da Equipe Técnica, que conduzirão os trabalhos 
em sessão pública, referentes ao credenciamento dos licitantes, recebimentos dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação e proposta de preços e demais atos para a realização do certame, no local, na 
data e no horário abaixo indicados: 
 
LOCAL: Sala de Reuniões instalada na BR 242, KM 405 (saída p/ Peixe/TO), Lt.04, gleba 08, 4ª etapa, 

Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77410-970, Caixa Postal 410, Gurupi-
TO. 

DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: DIA 14 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 
Horário: às 09(nove) horas (horário local) 
 
I.3. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que 
não haja comunicação do Presidente da CPL em contrário. 
 

II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS E SUBANEXOS 
II.1. O presente Edital e seus Anexos serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura através do 

endereço eletrônico www.gurupi.to.gov.br.  
  
II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos e Subanexos: 

 ANEXO I  - Termo de Referência; 

 Subanexo I - Descrição dos Serviços; 

 ANEXO II - Modelo Carta de Credenciamento (fora dos envelopes); 

 ANEXO III - Minuta do Contrato (para ciência dos termos contratuais); 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração Atend. Disposto XXXIII Art. 7° CF (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO V - Modelo de Declaração Inexistência fatos Impeditivos (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VI - Modelo de Declaração Enquadramento ME-EPP (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VII - Modelo de Declaração Responsabilidade (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VIII - Modelo de Credencial para Visita Técnica (para o dia da Visita); 

 ANEXO IX - Modelo de Termo de Renúncia (a critério do licitante); 

 ANEXO X - Modelo de Apresentação de Proposta Preços (Envelope de Proposta); 

 ANEXO XI - Modelo de Declaração de Disponibilidade (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XII - Modelo de Declaração Própria (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XIII - Modelo de Declaração Vínculo Empregatício (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XIV - Modelo de Indicação de Preposto (para o dia de assinatura do Contrato); 

 ANEXO XV - Modelo de Declaração de CNAE (para o dia de assinatura do Contrato); 

 ANEXO XVI - Comprovante de Retirada do Edital e Anexos (para ser enviado à CPL). 

 
III. DOS ESCLARECIMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO 

III.1. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados 
até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante 
provocação por escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à 
disposição para esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 
horas na sala de licitações instalada à BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 
8, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, Gurupi-TO, Fone: 
(63) 3301-4308, e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br.   

 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cpl@gurupi.to.gov.br


ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

E FINANÇAS 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

2 

 

Edital Concorrência Pública nº 006/2019 

 

III.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 
exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e/ou divulgadas na 
internet no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br. 

 
III.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308; 
 
III.4. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 

IV. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
IV.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 

tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. 
 
IV.2. O licitante poderá impugnar os termos editalícios desta Concorrência Pública quanto às falhas ou 

irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
 
IV.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que 

não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
IV.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
IV.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 405 (saída para a cidade de Peixe), Gurupi-TO, 
observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 
pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos 
aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório 
de pessoas jurídicas, conforme o caso) e instruída com o número desta Concorrência Pública e do 
respectivo Processo Administrativo;  

b) Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 
signatário que dispõe de poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 
procuratório, se for o caso. 

 
IV.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 
IV.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, caso 

seja necessário. 
 

1. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada em serviço 

técnico de georreferenciamento para modernização dos serviços de fiscalização e da gestão 
territorial urbana do Município de Gurupi-TO, atendendo assim, as necessidades e as demandas 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.  

 
1.1.1. Deverão ser consideradas para a execução do objeto as especificações e informações técnicas 

constantes neste Edital, Subanexo e Anexos, bem como nas informações contidas no Processo 
Administrativo nº 2019.011741. 
 

1.1.2. As demandas estimadas quanto a especificação e quantidades dos serviços estão relacionadas na 
TABELA constante do item 6.1 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, o qual é parte 
integrante deste ato convocatório. 

 
1.1.3. As Especificações Técnicas, a forma de execução, a formalização de entrega e os prazos de 

entrega dos serviços ora licitados se encontram detalhados no Termo de Referência - Anexo I; e 
Descrição dos Serviços - Subanexo I, deste Edital. 

 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. Este certame será regido com observância da legislação pertinente, em especial as contidas no item 

3.4. do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), observadas as alterações e atualizações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital e respectivos Anexos e Subanexo. 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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2.2. Os serviços deverão ser executados na Forma de Execução Indireta, sob Regime de Empreitada Por 

Preço Unitário, sem prejuízo do disposto no §1º, do artigo 65, da lei 8.666/93. 
 
2.3. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, 
CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescrições do art.39, inciso VIII da 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

3. DO VALOR GLOBAL MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DO RECURSO 
3.1. O valor global máximo desta Licitação é de R$ 5.421.748,34 (cinco milhões quatrocentos e 

vinte e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), baseado nos 
orçamentos e planilha comparativa, realizados pela Diretoria de Compras, Patrimônio e Almoxarifado 
do Município, conforme a TABELA constante do item 11 do Termo de Referência (Anexo I) deste 
Edital. 

 
3.2. Recurso derivado de repasse de financiamento no valor de R$ 2.944.000,00 (dois milhões, 

novecentos e quarenta e quatro reais) conforme Contrato de Financiamento a Infraestrutura e 

ao Saneamento – FINISA nº: 051983255/2019. 
 
3.3. Recurso originário da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças no valor que superar o 

montante indicado no Item 3.2 do presente Edital. 

 
3.4. Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará todos os custos diretos e indiretos, 

inclusive os resultados da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes 
das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a qual se sujeita. 

 
3.5. Os quantitativos e valores indicados correspondem à média dos praticados no mercado e foram 

apurados para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando às concorrentes, 
que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, 
desde que atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste Ato 
Convocatório.   

 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
4.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços objeto desta Concorrência Pública correrão 

por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de 
Gurupi, conforme a seguir: 

AÇÃO: PROJETO MODERNIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SIG – SISTEMA INFORMATIZADO DE 
GEORREFERENCIAMENTO. 
DOTAÇÃO: 13.1305.04.129.0464.1274 
ELEMENTO DA DESPESA: 44.90.39 – 44.90.40 
FONTES DE RECURSOS: 0600 – 0010 

 
4.2 O Município de Gurupi/TO se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou não a totalidade dos 

recursos previstos. 

 
4.3. Os recursos financeiros somente serão liberados, cumprido o estágio de liquidação da despesa, de 

acordo com as medições pertinentes à alocação do recurso a ser dispensado no cumprimento dos 
itens relacionados na Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro.  

 
5. DO PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO  
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses e 10 (dez) dias, contados da data de sua 

assinatura, prorrogáveis por igual período, inclusos neste prazo o recebimento provisório (10 dias) e 
o recebimento definitivo (30 dias). 

 
5.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, conforme o art. 57, I da lei 

nº 8.666/93, mediante requerimento e prévia justificativa apresentada pela licitante 
vencedora/contratada, a qual será aprovada motivadamente após comprovada tecnicamente pela 
Administração, formalizando-se por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de 
interesse da Contratante, devendo ser observadas as exigências contidas no item 7 da minuta do 
Contrato – Anexo III deste Edital. 

 

6. DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
6.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO vistoriar o local onde serão 

executados os serviços, com fins de conhecimento prévio da localização e características da área, 
inteirando-se das condições técnicas e da complexidade que envolve a execução. 
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6.2. Registra-se que a realização da visita do local onde serão realizados os serviços, visa oportunizar à 
licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condições e características técnicas e 
locais, complementando com as informações constantes no Processo Administrativo através dos 
documentos técnicos específicos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que 
possa influir acerca de sua participação no certame, elaboração de sua proposta e, se vencedora, na 
execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento 
quanto às condições locais para a execução do objeto. 

 
6.3. Quando da realização da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja realizada, 

preferencialmente, por responsável devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade 
técnica suficiente para inteirar-se das condições e complexidades que envolvem a execução do 
objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a nomeação/autorização do responsável para 
tal, bem como as informações que este lhe repassar acerca do local, dos serviços e das 
características extraídas através da visita realizada. 

 
6.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos dando margem à dupla interpretação, ou omissos 

nas especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização devidamente formalizados e elucidados 
antes da licitação do serviço. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar 
acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação. 

 

6.5. O prazo para realização da visita técnica será estipulado no Instrumento Convocatório 
devendo ser observadas as exigências deste Termo de Referência pelo representante da empresa 
licitante que deverá apresentar credenciamento/autorização para tal representação e documento de 
identidade com foto, e será acompanhado pelo responsável competente supracitado, que certificará 
sua presença na referida visita com a expedição do atestado. 

 

6.6. Para realização da visita técnica a licitante deverá agendar antecipadamente dia e horário na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi – TO, na Rua Quatorze de Novembro, 
n° 1500 - Centro, Gurupi–TO, CEP: 77405-070, telefone: (63) 3315-0030, entre 8:00h as 12:00h e 
14:00h as 18:00h, que designará profissional competente para acompanhar o representante da 
empresa até o local bem como expedir o atestado de vistoria em nome da empresa.   

 

6.7. É vedada a realização de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo 
dia e horário.  Devendo o servidor municipal responsável pelo agendamento e/ou realização da 
visita administrar a efetivação das visitas de modo que não haja coincidências de agenda. 

 
6.8. Em virtude da realização da visita técnica, a licitante receberá o Atestado de Visita que será 

expedido pelo servidor designado, comprovando que foi realizada a exigida vistoria, não se 
admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento quanto às condições locais da 
instalação por parte da licitante. 

 
6.9. A(s) licitante(s) que optar(em) por não realizar a vistoria do local dos serviços, deverá(ão) 

declarar mediante emissão de Declaração Própria, ciência da localização, condições, 
características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e 
elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão desta licitação, comprometendo-
se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve este Termo de 
Referência, o Instrumento  Convocatório, seus Anexos e Sub Anexos. 

 
6.10. O Atestado de Vistoria ou a Declaração Própria citado acima deverá ser apresentado no dia da 

sessão da licitação dentro do envelope de habilitação, como requisito de habilitação técnica. 
 
6.11. Não será admitida, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes e da 

vencedora, de seu desconhecimento quanto às condições locais para a execução do objeto, tenham 

realizado ou não a vistoria. 
 
6.12. É de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da 

sua omissão na verificação do local de instalação e execução dos serviços. 
 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
7.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

regularmente instaladas no País, que satisfaçam às exigências, dentre outras, concernentes à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-
financeira, em conformidade com o prescrito no presente Edital. 

 
7.2. Não será admitida a participação na presente licitação: 

a) De consórcios ou grupos de firmas;  
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b) De pessoa jurídica concordatária, em processo de recuperação judicial ou falimentar;  
c) De pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio tenham vínculo laboral com o Município;  
d) De empresa declarada inidônea, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual 
ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
e) De empresa suspensa do direito de licitar e contratar com Administração Pública Municipal nos 
termos da lei vigente;  
f) Empresas estrangeiras sem representação legal no país; 
g) De empresas que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° inc. I; II e III da Lei nº 
8.666/1993; 
h) Empresas cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto da licitação; 
i) Que não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não apresente os 
documentos nele exigidos; 
j) De empresa que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou 
dirigente da Administração Pública Municipal, considerada participação indireta a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista; 
k) De empresa que possua sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) que seja(m) cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dirigente ou 

servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Município de 
Gurupi/TO; 

 
7.2.1. A observação das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
7.2.2. Fica vedado à formação de consórcio, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93, pois a vedação 

não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais, por conseguinte, não ocasionará 
qualquer prejuízo à competitividade do certame; especialmente, porque o objeto da contratação não 

envolve questões de alta complexidade, múltiplas especialidades ou grande vulto econômico os quais, 
por consequência, teriam o condão de afastar a possibilidade de participação isolada dos 
interessados.     

 
7.3. A participação das licitantes implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 

nesta Concorrência Pública, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria, e todas 
as condições gerais e peculiaridades da execução/fornecimento do objeto licitado, sendo vedado 
invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 
7.3.1. A participação na licitação, entendida a mesma como entrega dos envelopes, sem a objeção 

manifestada na forma e prazo legais, implica na aceitação integral e irretratável de todas as 
condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando as licitantes à observância 
dos regulamentos administrativos e às regras gerais ou especiais pertinentes e aplicáveis. 

 

7.3.2.  A simples participação neste certame implica: 
a) Na plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b) Que os preços apresentados abrangem todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação 
já expostos neste Edital, bem como os descontos porventura concedidos; 
c) No conhecimento das condições e dificuldades para o fornecimento dos serviços objeto deste 
certame; 
d) Que a licitante vencedora se compromete a iniciar a execução dos serviços, imediatamente após 
a assinatura do contrato; 
e) Que a licitante contratada se compromete a executar o serviço objeto desta licitação, no prazo 
estabelecido; 
f) Que o prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, contados da data efetiva de 
abertura do envelope de proposta, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 

 

7.4. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, planilhas, 
modelo dos documentos, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências 

citadas neste Edital e seus Anexos. 
 
7.5. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação dos 

documentos e propostas serão consideradas de responsabilidade exclusiva da licitante. 
 
7.6. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus Envelopes contendo os Documentos 

de Habilitação e Proposta via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam recebidos pela 
CPL em tempo hábil da realização do Certame, na forma prevista neste Edital e cumpram 
integralmente as exigências nele contidas. 
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7.6.1.  A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes de Documentação de Habilitação 
e Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do local 
de realização deste certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não sejam 
tempestivamente recebidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no endereço informado 
no preâmbulo deste Edital. 

 
7.7. A Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  
c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  

 
7.7.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo também ser 

realizada em nome de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
PROPOSTA TÉCNICA E DE PROPOSTA DE PREÇO 

8.1. Os Documentos exigidos para Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preços exigidos neste 
Edital deverão ser entregues em envelopes distintos e hermeticamente lacrados, de preferência 
personalizados pela empresa licitante, contendo na parte externa, no mínimo as seguintes 
informações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que 

não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não prejudique o andamento do processo, não será 
motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 

8.3. Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço completo, e-mail e os números do fax e telefone. 

 
8.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas fora do prazo 

estabelecido nesta Concorrência Pública. 
 

9. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 
9.1. As sessões da Comissão Permanente de Licitações são públicas, mas somente poderão se 

manifestar ou praticar qualquer ato nesta, o representante legal da empresa ou em nome desta, 
preposto ou procurador, formalmente credenciado pelo Licitante. 

 
9.1.1. Os documentos necessários para realização do Credenciamento do Representante da licitante 

deverão ser entregues fora de qualquer envelope.  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

ENVELOPE “A”  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................... 

CGC/CNPJ: .............................................................. 
ENDEREÇO: ............................................................ 

TELEFONE: ............................................................. 
E-MAIL: ……………………………………......................... 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

ENVELOPE “C”  
PROPOSTA DE PREÇO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: .............................. 

CGC/CNPJ: ............................................................. 
ENDEREÇO: ........................................................... 

TELEFONE: ............................................................ 
E-MAIL: ……………………………………......................... 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
ENVELOPE “B”  

PROPOSTA TÉCNICA 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................... 
CGC/CNPJ: .............................................................. 

ENDEREÇO: ............................................................ 
TELEFONE: ............................................................. 
E-MAIL: ……………………………………......................... 
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9.2. As licitantes participantes do certame poderão credenciar seu representante junto a CPL para 

intervir nas fases do procedimento licitatório, sendo obrigatória a comprovação dos poderes 
necessários para o exercício da representação ou credenciamento, por meio da apresentação dos 
documentos abaixo arrolados.  

 
9.3. A pessoa que pretende se credenciar para representar a licitante no certame e praticar todo e 

qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir 
do direito de recurso, deverá apresentar-se munido de documento de identidade oficial que 

contenha foto capaz de identificar o portador de tal documento e do documento credencial 
(Carta de Credenciamento). 

 
9.4. Considera-se como representante da licitante no certame a pessoa habilitada por ela mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, carta de 
credenciamento, e outro documento legal equivalente em via original ou autenticada em cartório, 
conforme o caso, devendo ser observados os seguintes itens: 

 

9.5. Se Representante Credenciado: 
9.5.1. Tratando-se de Representante Credenciado, este deverá apresentar a Carta de 

Credenciamento, com firma reconhecida do signatário, a qual deve ser firmada pelo representante 
legal da empresa e estar devidamente acompanhada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades 
civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que, por sua 
vez, deverá comprovar, obrigatoriamente, haver capacidade por parte do titular para a delegação ou 
outorga de poderes ao representante a ser credenciado.  

 
9.5.2. A Carta de Credenciamento do representante da licitante deverá ser elaborada observando-se o 

modelo do Anexo II deste Edital, apresentada em via original, preferencialmente em papel 
timbrado/personalizado da empresa (se tiver). 

 

9.6. Se Representante legal (Proprietário, Sócio-Gerente, Dirigente ou Administrador da 
Empresa): 

9.6.1. Tratando-se de Representante Legal (Proprietário, Sócio-Gerente, Dirigente ou 
Administrador da empresa), deverá apresentar Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades 
civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos os poderes para administrar/representar a empresa, bem como, exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

 
9.6.2. Tratando-se de Diretor da empresa, deverá também apresentar a comprovação da qualidade de 

Diretor, nomeado ou contratado, por meio de documento hábil em via original ou autenticada em 
cartório, consignando poderes para assinar em nome da empresa.  

 
9.6.3. Tratando-se de Administrador da empresa deverá também apresentar a comprovação da sua 

eleição, em se tratando de sociedades por ações, ou a qualidade de Administrador, por meio de 
documento hábil em via original ou autenticada em cartório, consignando poderes para assinar em 
nome da empresa. 

 

9.7. Se Procurador: 
9.7.1.  Tratando-se de Procurador, deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou 

Particular com firma reconhecida do signatário, do qual constem poderes específicos para 
representar a licitante em licitações públicas, tomar as decisões que julgar necessárias, durante o 
procedimento da habilitação e abertura de propostas, praticar todo e qualquer ato previsto ou 
referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente de interpor recursos e desistir do 

direito de sua interposição.  
 
9.7.2. A procuração particular deve ser firmada pelo representante legal da empresa e estar 

devidamente acompanhada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro 
Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o Ato Constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que, por sua vez, deverá comprovar, 
obrigatoriamente, haver capacidade por parte do titular para a delegação ou outorga de poderes ao 
procurador.  

 
9.8. Caso o representante da empresa licitante não apresente os documentos de credenciamento de 

acordo com as condições previstas neste Edital, seus envelopes serão recebidos pela Comissão 
Permanente de Licitação, entretanto, não será reconhecida qualquer impugnação, recurso ou 
observação em ata, por parte do portador dos envelopes, durante a reunião ou curso do Processo 
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Licitatório, visto que ficará impedido de se manifestar em nome da respectiva interessada em virtude 
de não estar credenciado. 

 
9.9. Cada pessoa credenciada poderá representar apenas uma licitante e o representante credenciado 

da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 
 
9.10. O credenciamento do representante da licitante junto à Comissão Permanente de Licitação 

implica a presunção de sua capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados e documentos 
apresentados. 

 
9.11. O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, desde que tal 

substituição seja devidamente justificada mediante comunicação escrita da licitante, em tempo 
hábil, apresentando novo representante, nos mesmos termos e exigências já evidenciados neste 
capítulo, devendo tal substituição ser aceita pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
9.12. Os documentos elencados nestes itens deverão ser entregues em cópias autenticadas em cartório 

ou mediante a apresentação das respectivas vias originais, para fins de autenticação por membro da 
CPL no ato da sessão. 

 
9.13. Caso o Ato Constitutivo, o Estatuto Social ou Contrato Social determinem que mais de uma 

pessoa representem, administrem ou assinem em conjunto documentos de assuntos de interesse da 
empresa, entender-se-á que assim deverá ser quanto às assinaturas da procuração (pública ou 
particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo II), sendo que, a falta de qualquer uma delas 
invalida o documento de credenciamento para os fins de participação nesta Concorrência Pública, 
acarretando no não credenciamento do representante. 

 
9.14. Caso o representante da empresa seja o proprietário ou sócio–gerente e não estiver portando em 

mãos o Ato Constitutivo, o Estatuto Social ou Contrato Social, a CPL poderá diligenciar junto ao 
envelope de habilitação, com a finalidade precípua de promover apenas a confirmação dos poderes 
necessários para o exercício da representação e credenciamento, sendo, obviamente, proibida 
qualquer conferência antecipada de quaisquer dos demais documentos de habilitação, hipótese em 
que concluída a diligência o envelope de habilitação deverá ser novamente lacrado. 

 
10. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
10.1. No local, data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, 

em sessão pública, receberá simultaneamente, os documentos necessários para realização do 
Credenciamento do Representante da licitante (fora de envelope), e os envelopes contendo 
respectivamente os Documentos de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preços, 
devidamente lacrados, os quais serão rubricados pela CPL juntamente com os representantes 
credenciados.  

  
10.2. As licitantes participantes do certame poderão credenciar seu representante junto a CPL para 

intervir nas fases do procedimento licitatório, sendo obrigatória a comprovação dos poderes 
necessários para o exercício da representação ou credenciamento, por meio da apresentação dos 
documentos abaixo arrolados. 

 
10.3. A pessoa que pretende se credenciar para representar a licitante no certame e praticar todo e 

qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, desistir 
do direito de recurso deverá apresentar-se munido de documento de identidade oficial que contenha 
foto capaz de identificar o portador de tal documento e de documento credencial (Carta de 
Credenciamento). 

 
10.4. Considera-se como representante da licitante no certame a pessoa habilitada por ela mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, carta de 

credenciamento, e outro documento legal equivalente em via original ou autenticada em cartório, 
conforme o caso, devendo ser observados os seguintes itens: 

 

11. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
11.1. Para a habilitação, os interessados deverão apresentar uma via de cada um dos documentos 

relacionados nos itens seguintes dentro do Envelope “A” - Documentos de Habilitação, 
preferencialmente na ordem sequencial em que é elencada neste Edital; numerados folha por 
folha em ordem crescente, apresentados em original ou cópia autenticada ou cópia acompanhada da 
original para conferência e autenticação pela CPL. 

 
11.1.1. A falta de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas firmará a presunção de 

que documentos faltantes não foram apresentados. 
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11.1.2. Os documentos elencados neste capítulo que forem apresentados em cópia deverão estar 
preferencialmente autenticados em cartório ou mediante publicação em imprensa oficial, podendo 
ser apresentados, conforme o caso, acompanhados das respectivas originais para fins de 
autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação no ato da sessão. 

 
11.1.3. Somente serão aceitas cópias de documentos, mesmo autenticadas, que estejam legíveis. Não 

sendo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas e assinaturas. 

 
11.1.4. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, quanto 

aos documentos mencionados neste Capítulo. 

 
11.2. As Certidões/Documentos impressas via internet deverão, preferencialmente ser apresentadas em 

suas impressões originais em virtude de serem considerados vias originais e poderão ter sua 
autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços/páginas 
eletrônicas dos órgãos emissores.  

 
11.2.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a CPL poderá efetuar 

pesquisa por meio de consulta ao respectivo site oficial. 

 
11.2.2. A verificação será certificada pela CPL e serão anexados aos autos os documentos passíveis de 

obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada, conforme o caso.  

 
11.2.3. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o 

disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que 
emitido posteriormente ao primeiro.  

 
11.2.4. A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante poderá ser inabilitada. 

 
11.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a exata compreensão e comprovação de sua habilitação. 

 
11.3.1. A CPL poderá sanar eventuais falhas ou omissões formais que não alterem a substância dos 

documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado 
na ata da sessão acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico hábil de informações, sendo juntado à ata da 
sessão, se necessário e conforme o caso. 

 

 
11.4. Da Habilitação Jurídica 

A habilitação jurídica será exteriorizada pelos seguintes documentos: 

 
11.4.1. Documento de Identificação com foto e CPF dos proprietários e/ou sócios e/ou responsáveis 

legais, conforme Contrato Social da empresa; 

 
11.4.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 
11.4.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores registro comercial, no caso de empresa individual;  

 
11.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

 
11.4.5. 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.  

 
11.4.6. Os documentos neste capítulo elencados não precisam ser apresentados dentro do envelope de 

habilitação caso tenham sido apresentados no ato de credenciamento.  

 
11.5. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 

A habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista será exteriorizada pelos seguintes 
documentos: 
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11.5.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 
2 de outubro de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 
11.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 

 
11.5.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 
11.5.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente 

válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 

 
11.5.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de 

inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

 
11.5.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 
11.5.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas–CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de 
acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da 
lei. 

 

 
11.5.8. Dos Benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 
11.5.8.1. Caso a licitante seja enquadrada como Micro Empresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP 

ou outra da categoria equiparada, para fazer jus aos benefícios da LC nº 123/2006, deverá 

apresentar: 
 
a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 

8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 
22/05/2007) ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial, ambas 

EXPEDIDAS NOS ÚTIMOS 60(SESSENTA DIAS) antes da abertura do certame caso não conste 
data da validade; 

 
b) Declaração de Enquadramento (devendo ser observado o modelo constante do Anexo VI). 

 
11.5.8.2. O não atendimento do disposto nos subitens 11.5.8.1, “a” e “b” implicará renuncia ao 

direito de fruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 nesta licitação. 

 
11.5.8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei 
Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (art. 43, caput da Lei Complementar no 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
155, de 27 de outubro de 2016). 

 
11.5.8.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido 
pelo licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de 
urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado no 
processo (art. 43, §1 º da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 

155, de 27 de outubro de 2016). 

 
11.5.8.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, 
de 21.06.1993, sendo facultado à Administração Municipal, através de Autoridade competente, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou 
revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4º, § 4º do Decreto nº 

6.204, de 5.9.2007). 
 
11.5.8.4. Como condição de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 
somatório dos valores recebidos pela empresa declarada enquadrar-se como ME/EPP, no exercício 
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de 
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que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício 
considerado. 

 
11.5.8.4.1. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores 

das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o 
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

 
11.5.8.5. A participação em licitação na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem 

que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 
exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

 
11.5.8.6. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste Edital. 

 

11.6. Da Qualificação Técnica 
A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos seguintes documentos: 

 
11.6.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, da empresa participante, dentro do 

prazo de vigência e com jurisdição sobre a sede da licitante.  

 
11.6.2. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, do responsável técnico da empresa 

licitante, dentro do prazo de vigência; 

 
11.6.3. Atestado de Visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serão executados os serviços, 

expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi- TO, através do servidor 

competente, comprovando que a licitante realizou a visita técnica, através de representante 
credenciado da empresa, no local onde se realizará os serviços objeto desta Concorrência. 

 
11.6.3.1. Declaração Própria para aquelas licitantes que optarem por não realizar a vistoria técnica 

no local dos serviços, declarando ciência da localização, condições, características e complexidades 
técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser 
apresentada na sessão desta licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o 
qual foi vencedora, conforme descreve o Instrumento Convocatório, seus Anexos e Subanexo. 
(conforme modelo Anexo XII). 

 
11.6.4. Declaração de que terá sob contrato antes do início dos trabalhos, uma equipe técnica mínima 
composta dos seguintes profissionais: 

Coordenação Geral 
• 1 (um) Engenheiro com experiência em coordenação de trabalhos similares. 
• Coordenação de Mapeamento 
• 1 (um) Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo ou Engenheiro 

de Geodésia e Topografia com experiência em coordenação de serviços de recobrimento 
aerofotogramétrico, perfilamento laser, apoio geodésico básico, suplementar com uso de GPS 
para mapeamento cadastral 

Coordenação de Cadastro Imobiliário 
• 1 (um) Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil 

ou Engenheiro de Geodésia e Topografia com experiência em coordenação de cadastro 
imobiliário. 

Coordenação de Geoprocessamento 
• 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em coordenação de serviços de elaboração 

de Sistema de Informações Geográficas. 

Coordenação de Planta Genérica de Valores 
• 1 (um) Engenheiro com experiência em coordenação de serviços de planta genérica de valores 

Gerente de Projetos 
• 1 (um) Engenheiro com experiência em gerência de projetos comprovada por meio de respectiva 

CAT. 
 
11.6.5. Apresentação de Declaração de Disponibilidade, de que o licitante fornecerá máquinas, 

materiais e todo o aparelhamento necessário para a realização dos serviços, observando-se o modelo 
do Anexo XI do Edital. 

 
11.6.6. Apresentação de Declaração de Responsabilidade, de que manterá o(s) profissional(ais) 

indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), na direção e execução dos trabalhos no local dos 
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serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, 
podendo ser observado o Anexo VII deste Edital.  

 
11.6.7. O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverão assinar, obrigatoriamente, 

sob pena de inabilitação técnica, o termo de autorização/anuência contido na Declaração de 
Responsabilidades, conforme Anexo VII, ressalvada a hipótese de o(s) Responsável(eis) Técnico(s) 
referir-se à pessoa do seu representante legal.   

 
11.7. Da Qualificação Econômico-Financeira 

A habilitação quanto à qualificação econômico/financeira deverá ser comprovada pelos seguintes 
documentos: 

 
11.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, na 

forma da Lei nº 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com antecedência 
máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo 
a validade. 

 
11.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (Demonstração do Resultado e as Notas 

Explicativas) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. 

 
11.7.2.1. Caso a empresa seja constituída no corrente exercício, deverá ser apresentado o balanço de 

abertura; 

 
11.7.3. Quando se tratar das empresas individuais ou das sociedades por cotas de responsabilidade 

limitada, a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário, onde o 
balanço fiscal foi transcrito, para efeito da extração dos parâmetros para o julgamento, e verificação 
dos valores apresentados e calculados pelas licitantes. 

 
11.7.4. Apresentar declaração com seguintes índices demonstrativos, devidamente calculados e 

assinados pelo contador da empresa (nome e o número do registro no CRC), e pelo responsável 
legal da licitante, cujos elementos serão retirados do Balanço Patrimonial exigido pelo subitem 

11.7.2;  
 
11.7.4.1. Índice de Liquidez Corrente cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), 

obtida pela fórmula:  ILC = AC / PC 

 
11.7.4.2. Índice de Liquidez Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), 

obtida pela fórmula:  ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 

 
11.7.4.3. Índice de Solvência Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), 

obtida pela fórmula: ISG = AT / (PC+ELP). 

 
11.7.4.4. Os elementos contábeis contidos nas fórmulas dos subitens 11.7.4.1 a 11.7.4.3 são os a 

seguir identificados: 
ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
ILG = Índice de Liquidez Geral; 
ISG = Índice de Solvência Geral; 
AC = Ativo Circulante; 
RLP = Realizável em Longo Prazo; 
AT = Ativo Total; 
PC = Passivo Circulante; 

ELP = Exigível em Longo Prazo. 

 
11.7.4.5. Os índices contábeis previstos nos itens 11.7.4.1, 11.7.4.2 e 11.7.4.3 são aqueles 

usualmente praticados, conforme estabelece o §5º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93, provenientes da 
INSTRUÇÃO NORMATIVA MARE-GM Nº 05, DE 21 DE JULHO DE 1995 (item 7.2).  

 
11.7.5. Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação (artigo 31, parágrafo 2º e 3º da Lei nº 8.666/93), a qual será 
exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no Índice de 

Liquidez Corrente (ILC) ou Índice de Liquidez Geral (ILG). 
 
11.8. Das Demais Declarações  
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11.8.1. A Comissão Permanente de Licitação verificará, ainda, juntamente com os documentos acima 
elencados dentro do envelope de Documentação de Habilitação, sob pena de inabilitação das 
licitantes os seguintes documentos: 

 
a) Declaração expressa da licitante de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, bem como, de não ter recebido da Administração Municipal ou de qualquer outra 
entidade da Administração direta ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a 
Administração, assim como não ter recebido declaração da INIDONEIDADE para licitar ou 
contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, observando-se o modelo do 
Anexo V deste Edital;  

 
b) Declaração expressa da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), 
observando-se o modelo do Anexo IV deste Edital; 

 

c) Declaração expressa da licitante de que não possui Vínculo Empregatício com o 
Município, observando-se o modelo do Anexo XIII do Edital. 

 
12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS 
12.1. Após o credenciamento do(s) representante(s) serão abertos primeiramente os envelopes contendo 

a documentação de habilitação, sendo efetuada a consulta e verificação quanto à situação das 
licitantes na forma exigida neste Edital. 

 
12.2. Os envelopes terão seus lacres rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 

pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão, bem como todos os documentos 
apresentados. 

 
12.3. A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em desacordo com o previsto neste 

Edital, ou a verificação de irregularidade nas consultas aos sites dos órgãos emissores, conforme o 
caso, inabilitará a licitante, impossibilitando a abertura do envelope da Proposta Técnica e da 
Proposta de Preços da respectiva licitante. 

 
12.4. Serão inabilitados a licitantes cuja documentação estiver em desacordo com as condições e 

especificações deste edital e/ou da Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas atualizações. Não sendo 
causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 
idoneidade/legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento. 

 
12.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
12.6. Quanto à análise e julgamento dos documentos a Comissão Permanente de Licitação poderá, a 

seu critério, solicitar assessoria técnica de órgãos ou de profissionais competentes para tal. 
 
12.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
12.8. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas às propostas técnicas, não caberá 

desclassificá-las por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só 
conhecidos após o resultado do julgamento. 

 
12.9. Considera-se vencida a fase de habilitação: 

a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito (conforme modelo no Anexo IX do 
Edital) de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 
109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou 

b) Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
c) Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 
 
12.10. Os documentos das licitantes consideradas inabilitadas permanecerão apensados aos autos. 
 
12.11. O resultado da HABILITAÇÃO será lavrado em ata circunstanciada e comunicado às licitantes 

após o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, no site: www.gurupi.to.gov.br; 
 
12.11.1. Havendo renúncia expressa de todas as licitantes a qualquer recurso contra o julgamento 

da HABILITAÇÃO, os envelopes de PROPOSTA TÉCNICA das licitantes habilitadas poderão ser 
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abertos imediatamente depois de encerrados os procedimentos relativos àquela fase; caso contrário, 
a CPL, sendo possível, designará de imediato uma nova data intimando a todos os presentes e, não 
sendo possível, convocará oportunamente as licitantes presentes para comparecerem a uma nova 
sessão, observado o artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 
12.12. Após a abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA TÉCNICA, a Comissão Permanente de 

Licitação encaminhará o processo para a COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL, a qual promoverá a 

análise das propostas técnicas, com a avaliação dos critérios definidos no Termo de Referência 
(Anexo I) e elaboração do relatório, que poderá ser feito no mesmo dia, caso a Comissão Técnica 
julgue ser possível. 

 

12.12.1. Intimados os interessados na forma da Lei e havendo renúncia expressa de todos os 
participantes ao direito recursal, concordando com o relatório apresentado, os envelopes 
PROPOSTA COMERCIAL poderão ser abertos imediatamente. 

 
12.12.2. Caso não seja Possível a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comerciais, logo após 

a divulgação do resultado das Propostas Técnicas, mediante a renúncia aos recursos, a Comissão 
Permanente de Licitação marcará nova data para a abertura dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL 

das licitantes classificadas na fase anterior, somente depois de escoado o prazo legal, sem que tenha 
havido a interposição dos recursos, ou após o julgamento dos mesmos.  

 
12.13. Os envelopes de PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL das licitantes 

desclassificadas serão devolvidos, devidamente lacrados, aos respectivos proponentes, desde que 
tenham decorrido os prazos recursais relativos às respectivas fases e não tenha havido recursos, ou 
após a denegação destes. 

 
12.14. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase dos trabalhos, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer e/ou a complementar a instrução do processo, não sendo aceita 
a inclusão posterior de quaisquer documentos. 

 
12.15. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá dar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, respectivamente. Neste 
caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data de abertura das mesmas. 

 
12.16. Toda a documentação solicitada neste Edital poderá ser apresentada em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, antecipadamente, por tabelião de notas ou por servidor da Comissão 
Permanente de Licitação (mediante apresentação do original), ou por publicação em órgão de 
imprensa oficial. O documento emitido via Internet poderão ser verificados pela Administração 
quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas; 

 
12.17. Considerar-se-ão tão somente aquelas certidões com o respectivo prazo de validade em vigor, ou 

conforme o caso, se inexistir ou for omisso esse prazo, emitido há menos de 60 (sessenta) dias da 
data de entrega daquela documentação, de sorte que, inobservada essa condição tal, acarretará na 
inabilitação do interessado; 

 
12.18. O interessado que deixar de apresentar quaisquer dos documentos e/ou comprovantes 

relacionados nos itens antecedentes (Habilitação), nas condições ali elencadas, será julgado 
inabilitado, para todos os fins e efeitos. 

 

13. DA ELABORAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE “B” 
13.1. A Proposta Técnica será apresentada em invólucro distinto, representado neste certame pelo 

envelope “B”, estruturada de acordo com os quesitos a seguir especificado: 
 

13.1.1. As proponentes deverão comprovar a sua experiência, em atendimento ao que estipula o 
Edital, conforme segue: 

 

a) Capacidade Técnica da Proponente 

 

Será atribuída pontuação às empresas que comprovarem sua experiência através de atestados de 
capacidade técnica acompanhadas pelas respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas 
pelo CREA/CAU. 

 

b) Sistema de Gestão da Qualidade 
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Sistema de gestão de qualidade em nome da licitante, para a atividade de aerolevantamento, 

cartografia e cadastro técnico multifinalitário, com base na NBR ISO 9001:2015 e atestada por 
instituição credenciada junto ao INMETRO. 

 
c) Tempo de Experiência da Proponente – Tempo (T) 

 
A comprovação do tempo de atuação deverá ser por meio atestado de capacidade técnica 

acompanhada de respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) em nome do Responsável Técnico 
(RT), com vínculo comprovado com a proponente a época do atestado, devidamente registrado no 
CREA/CAU, comprovando execução de aerolevantamento. 

 

d) Capacidade da Equipe Técnica da Proponente 
 

As proponentes deverão comprovar a experiência de sua equipe técnica, em atendimento ao que 
estipula o Edital, conforme segue: 

 

d.1) Coordenadores 
 

Será atribuída pontuação às empresas que comprovarem o tempo de atuação e a experiência 
dos coordenadores indicados. A experiência deverá ser comprovada através das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU, com os mesmos atuando como 
coordenadores e figurando como responsáveis técnicos dos serviços. 

 

e) Trabalhos de Equipe 
 

Para valorizar as experiências de trabalhos em equipe, aos atestados apresentados que conste a 
execução dos serviços em conjunto da equipe de coordenação figurando como RT do serviço 
executado, será atribuído pontuação de acordo com a quantidade de trabalhos feitos em conjunto 
pela mesma equipe. 

 

f) Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho 
 

As proponentes deverão comprovar conhecimento dos problemas que podem enfrentar para 
execução dos trabalhos, bem como um plano de trabalho detalhado, em atendimento ao que 
estipula este Termo de Referência. 

 

Para tanto, deverá elaborar um descritivo técnico com o máximo de 75 (setenta e cinco) páginas 
A4, fonte arial 12, abrangendo os itens descritos. Em caso de utilização de formato A3, o mesmo 
será contabilizado com 2 páginas. O conteúdo porventura acima do número de páginas 
estipulado não será considerado e, consequentemente, não será pontuado. 

 

O conteúdo a ser avaliado no descritivo técnico está detalhado a seguir, bem como a pontuação 

relativa a cada item, qual seja: 

 

f.1) Conhecimento do problema 

f.2) Plano de trabalho 
 

14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
14.1. O tipo de licitação será o de TÉCNICA e PREÇO, nos termos dos arts. 45, §1º, III e 46, incisos I e 

II da Lei 8.666/93.  
 

14.2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
14.2.1. Os critérios de pontuação dos quesitos das propostas técnicas são os estabelecidos no Termo de 
Referência (Anexo I), conforme abaixo: 

 

a) Capacidade Técnica da Proponente 

 
 

Atestados Técnicos 
Pontos por 
Atestado Total de Pontos 
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Serviços de Levantamento Aerofotogramétrico 
Planialtimétrico para elaboração de base 
cartográfica multifinalitária na escala 1:1.000 com 
perfilamento laser, de áreas urbanas, em nome da 
empresa 

1,0 10,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0 

Obs: A pontuação máxima para este item será de 10,0 pontos, independente de quantos atestados serão 

apresentados pela proponente. Para que os atestados sejam aceitos e os mesmos deverão vir 

acompanhados da licença de voo expedida pelo Ministério da Defesa em nome da Licitante. 

 

b) Sistema de Gestão da Qualidade 

 

10 (dez) pontos para o licitante apresentar comprovação. 
 

c) Tempo de Experiência da Proponente – Tempo (T) 
 

 
Tempo Pontos 

Até 4 anos (0 <T≤ 4 anos) 1,0 

Mais que 4 anos, até 6 anos (4<T≤ 6 anos) 2,0 

Mais que 6 anos, até 8 anos (6 <T ≤8 anos) 3,0 

Mais que 8 anos, até 10 anos (8 <T ≤10 anos) 4,0 

Mais que 10 anos (T> 10 anos) 5,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,0 

 

d) Capacidade da Equipe Técnica da Proponente 
 

d.1) Coordenadores 
 

 

 

Equipe de Coordenação 

Pontuação para o vínculo do 

profissional com a empresa 

(A) 
Pontos por 
Atestado 

(B) 

Máximo de 
Pontos 
(A+B)x5  

RT 
Vínculo 

Permanente 
Vínculo 

Temporário 

Coordenador Geral 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Mapeamento 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Cadastro Imobiliário 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Geoprocessamento 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Pl. Genérica de 

Valores 

1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 50,0 
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Observações: 
Os pontos referentes à vínculo do profissional não são cumulativos; 
A comprovação de Responsável Técnico (RT) deverá ser feita por meio da certidão do CREA/CAU 
da licitante, sendo o profissional registrado nessa condição em data anterior à data da primeira 
publicação do Edital; 
A comprovação de vínculo permanente deverá ser demonstrada a partir de Cópia do Contrato 
de Trabalho com a empresa licitante, constante da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
expedida pelo Ministério do Trabalho e/ou Ficha de Registro de Empregado (FRE) que 
demonstre a identificação do profissional, com visto do órgão competente. No caso de sócio 
diretor, Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente registrado no órgão competente ou 
ainda cópia da ata de assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na 
imprensa oficial, em se tratando de sociedade anônima; 
O vínculo temporário deverá ser comprovado por meio de contrato de trabalho ou 
declaração de contratação futura com anuência do profissional; 
Deverão ser apresentados no máximo 5 (cinco) atestados por profissional para aferir a pontuação 
da experiência profissional; 
Os atestados referentes à aerolevantamentos apresentados deverão vir acompanhados da licença 
de voo expedida pelo Ministério da Defesa. 

 

e) Trabalhos de Equipe 
 

 
Quantidade de Trabalhos Pontos 

1 Trabalho 1,0 

2 Trabalhos 3,0 

3 Trabalhos 5,0 

4 Trabalhos 9,0 

5 Trabalhos ou mais 15,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 15,0 

 

f) Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho 
 

f.1) Conhecimento do problema 

 

Conteúdo 
Pontuação 

Máxima 

Descrição dos locais onde serão executados os serviços abrangendo os  aspectos 
físicos da área urbana do município que possam interferir na execução dos 
trabalhos, a exemplo de clima, vegetação, relevo, hidrografia e aspectos urbanos. 

1,5 

Parâmetros a serem atendidos em relação aos serviços a serem executados a 
exemplo da legislação e normas técnicas a serem observadas na execução dos 
trabalhos, tecnologia a ser utilizada, gerenciamento do trabalho  e aspectos técnicos 
relevantes a serem considerados na execução das atividades.   

2 

Potenciais problemas e possíveis soluções que podem advir da execução dos 
serviços, sobretudos nas fases de aerolevantamento, apoio de campo, 
aerotriangulação, processamento, cadastro imobiliário, sistema de informações 
geográficas e planta genérica de valores (PGV). 

1,5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5 

 

f.2) Plano de trabalho 
 

 
Conteúdo 

 
   Pontuação 

Máxima 
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Metodologia de trabalho que a licitante pretende adotar  para cada etapa dos 
serviços, relacionadas no subitem 6.1 deste Termo de Referência. 

2 

Indicação das precisões obtidas em todos os produtos gerados, inclusive os 
intermediários, quanto aos seguintes aspectos: resolução da imagem aérea, 
espaçamento nominal entre pulsos do perfilamento laser, RMS no ajustamento dos 
pontos do apoio de campo; resolução espacial do MDS e MDT, distância entre 
disparos para obtenção das fotos de fachada, na medida dos lotes e edificações. 

1,5 

Controle de qualidade dos produtos gerados nas etapas de obtenção das imagens 

aéreas, do apoio de campo, da aerotriangulação, do perfilamento laser, das 
ortofotos, da restituição, da edição e reambulação, do cadastro imobiliário e da 
PGV. 

1,5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5 

 
 

14.3. METODOLOGIA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
14.3.1. As Propostas Técnicas das licitantes habilitadas serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 

atendimento das condições estabelecidas no presente instrumento convocatório, sendo objeto de análise 
e julgamento de Comissão Técnica Especial, nomeada especificamente para tal fim. 
 

14.3.2. A avaliação da proposta técnica será processada pela Comissão Técnica Especial, em reunião 
específica para esse fim, podendo ser realizada na mesma sessão. Para atribuição de pontos frente às 
informações prestadas pelas licitantes foram descritos todos os itens pontuáveis pontuação máxima de 
até 100 (cem) pontos, distribuídos da seguinte forma: 
 

Itens Avaliados do Termo de Referência 
(Letra conforme item 12.1 do presente termo) 

Pontuação Máxima 
Total 

a) Capacidade Técnica da Proponente 10 

b) Sistema de Gestão da Qualidade 10 

c) Tempo de Experiência da Proponente – Tempo (T) 5 

d.1) Capacidade da Equipe Técnica da Proponente – Coordenadores 50 

e) Trabalhos de Equipe 15 

f.1) Conhecimento do problema 5 

f.2) Plano de trabalho 5 

Nota Técnica Máxima 100 

 
14.3.3. Será desclassificada a proposta técnica da licitante que não obtiver como Nota Técnica Máxima 
a pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), portanto a licitante deverá ter auferido no 
mínimo 50 (cinquenta) pontos. 
 
14.3.4. A fim de facilitar a análise, avaliação e comparação das propostas, a Comissão Técnica Especial, 
poderá, se necessário, solicitar esclarecimentos sobre a Proposta Técnica. A solicitação e a resposta 
serão feitas sempre por escrito, e os esclarecimentos apresentados não poderão, em qualquer hipótese, 
constituir-se em alteração de quaisquer das condições da proposta como um todo. 
 
14.3.5. Na avaliação da proposta técnica será determinado o Índice Técnico, que será obtido mediante a 
divisão da nota técnica da proposta em exame pela maior nota técnica total obtida dentre as 
classificadas, com a aplicação da seguinte fórmula: 
 

IT =  (NT / MNT) x 100 
 
Onde: 

IT = Índice Técnico da proposta em exame 
NT = Nota Técnica da proposta em exame 
MNT = Maior Nota Técnica obtida dentre as classificadas. 

 

14.3.6. A Comissão Técnica Especial emitirá um laudo de julgamento, do qual constarão a 
classificação das propostas e a menção dos motivos de possíveis desclassificações. O resultado e 

classificação da pontuação das propostas técnicas serão informados mediante publicação oficial no 
placar de publicações da Secretaria Municipal de Administração, site da Prefeitura Municipal de Gurupi e 
por mensagem eletrônica enviadas aos licitantes e interessados, desde que devidamente identificados e 
com indicação do endereço de e-mail. 
 

15. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “C” 
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15.1. A proposta deverá ser apresentada em documento próprio, contendo as informações exigidas 
neste Edital, impressa em papel personalizado da empresa (se tiver), elaborada em língua 
portuguesa, apresentada sem alternativas, emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir a exata compreensão de seu conteúdo, devendo 
ser entregue em uma única via, observando-se o modelo constante no Anexo X deste Edital.  

 
15.2. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo, 

obrigatoriamente, constar: 
a) A identificação completa da licitante, tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ/MF, Inscrição 

Municipal, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da 
proponente se houver; 

b) Dados bancários da empresa licitante, contendo nome do banco, agência e número da conta corrente 
e outras informações complementares pertinentes (a critério da licitante); 

c) Dados da pessoa juridicamente competente para assinar o instrumento contratual; 
d) Objeto desta Concorrência Pública; 
e) Fazer menção ao número desta Concorrência Pública e ao Número do Processo Licitatório; 

f) Valor Global da proposta expresso em algarismos e por extenso, prevalecendo o último em 

caso de divergência;  
g) Prazo de execução dos serviços, não excedendo o estipulado no cronograma físico-financeiro, anexo 

ao presente instrumento convocatório; 
h) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da abertura dos envelopes de proposta de preço; (Caso não seja indicado, considerar-se-á o 

referido prazo); 
i) Declaração expressa na própria proposta, de que o preço proposto inclui todas as despesas com 

materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os 
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a 
execução completa dos serviços discriminados nos projetos, relacionados em anexo. 

j) Valor unitário e total dos itens que compõem a planilha de quantidade e preços do Termo de 
Referência e cronograma físico-financeiro em algarismos, expressos em Reais. 

 
15.3. A proposta deverá ser acompanhada por:  
a) Cronograma físico-financeiro de desembolso, referente aos serviços, constando, além do valor 

total, os serviços que dispõem executar em cada etapa, com os respectivos percentuais, e o valor do 
desembolso para cada etapa, obedecendo aos prazos contados a partir do início dos serviços, e os 
percentuais de desembolso.  

b) Planilha de Custos devendo constar a relação dos serviços com os respectivos preços unitários e 
preço total de cada item e valor global dos serviços. 

 
15.4. A proposta deverá constar as suas folhas dispostas ordenadamente, preferencialmente 

numeradas sequencialmente e rubricadas de modo a não conter folhas soltas. 

 
15.4.1. Caso a proposta esteja sem a assinatura, esta poderá ser suprida através de seu representante 

credenciado, desde que este tenha competência para tal. 

 
15.5. Para elaboração da proposta, a empresa proponente deverá observar as especificações dos 

materiais, equipamentos e serviços, contidas nas especificações técnicas, memoriais descritivos, 
planilha orçamentária, constantes como anexos deste Edital. 

 
15.6. O preço global dos serviços, constante da proposta, deverá englobar, além daquelas explicitadas 

neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, ferramentas, 
encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos e taxas 
administrativas incidentes, e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a 
execução Dos serviços especificada neste Edital. 

 
15.6.1. Os preços unitários e o preço global não poderão ser superiores aos apresentados na Planilha 

Orçamentária do Termo de Referência. 

 
15.7. Não serão levadas em consideração as propostas que:  
a) Tenham sido elaboradas em desacordo com o presente Edital; 
b) Refiram-se à execução parcial dos serviços; 
c) Que contenham quaisquer ofertas de vantagens não previstas no Edital; 
d) Que contenham apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta de menor preço. 

 
15.8. No cálculo dos preços propostos, unitários, total e global, deverá ser desprezada a terceira casa 

decimal, em cada operação aritmética, considerando como invariáveis todos os quantitativos 
constantes do orçamento deste Edital. 
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15.9. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a 

justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição 
de materiais. 

 
15.10. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação, para efeito de finalização 

do processo licitacional, por um período mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data 
da abertura das propostas. Findo este prazo, fica o participante liberado dos compromissos 
assumidos, se assim o desejarem. 

 
15.10.1. Antes de expirar o período de validade original da Proposta, a Secretaria Municipal de 

Planejamento e Finanças poderá solicitar que o licitante estenda este período de vigência por um 
prazo adicional. 

 
15.10.2. Na hipótese de não homologação e adjudicação do processo licitatório dentro do prazo de 

validade da proposta, deverá o licitante independentemente de comunicação formal da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob pena 
do licitante ser declarado desistente do feito licitatório. 

 
15.11. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentação da proposta, desde que 

não comprometa seu conteúdo e seja irrelevante face à isonomia do certame, serão relevados pela 
Comissão Permanente de Licitação, que procederá a correção de ofício. 

 
15.11.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderarem 

evidentes falhas formais sanáveis, que não impedem a exata compreensão de seu conteúdo, não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes e não gerem prejuízo à Administração. 

 

15.12. Quanto à análise e julgamento das Propostas de Preços das licitantes, Comissão de Licitação 
poderá, a seu critério, solicitar assessoria técnica de órgãos ou de profissionais competentes para tal. 
  

15.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências e requisitos deste Edital; 
b) Não se refiram à integralidade do objeto; 
c) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 

d) Apresente preços superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
15.13.1. Se a Comissão Permanente de Licitação entender que o preço é inexequível fixará prazo para 

que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros 
documentos. 

 
15.13.2. Não havendo comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, 

sujeitando-se a licitante às sanções legais. 
 
15.13.3. Quanto à análise e julgamento da proposta de preços a Comissão Permanente de Licitação 

reserva-se o direito de solicitar assessoria por meio de servidores técnicos deste município, 
solicitando parecer técnico, ou, ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-
se na sua decisão. 

 
15.13.4. Caso a Comissão julgue necessária, poderá suspender a reunião para analisar as propostas e 

julgar sua classificação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se para dar 
continuidade ao certame. 

 
15 .13.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e as propostas deverão 

ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até 
que sejam julgadas. 

 

16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
16.1.  As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, preliminarmente, quanto 

ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
16.2. Serão desclassificadas, nos termos do art. 48, inciso II da Lei n° 8.666/93, as Propostas de Preço 
que apresentarem valores baseados em outra proposta, inclusive com oferecimento de redução sobre a 
de menor valor, que contiverem qualquer item condicionante para a entrega dos serviços ou que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

E FINANÇAS 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

21 

 

Edital Concorrência Pública nº 006/2019 

 

 
16.3.  Na avaliação das propostas comerciais, será determinado o índice de preço, mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 
 

IP = (MP / PP) x 100 
 
Onde: 
IP = Índice de preço da proposta em exame. 
MP = Menor preço proposto pelos proponentes. 
PP = Preço da Proposta em exame.  

 
16.4. O preço a ser considerado para fins de determinação do Índice de Preços será o preço final da 

proposta que atender às exigências do edital.  
 
16.4.1 Por se tratar de licitação do tipo Técnica e Preço e para melhor entendimento, o preço final, 

citado no item 16.4 será o valor global da proposta apresentada pelo proponente. 
 

17. NOTA FINAL  
17.1. Os critérios de avaliação e Julgamentos das Propostas Técnicas e de Preços apresentadas pelas 

licitantes habilitadas seguirá detalhadamente na íntegra o item 12 do Termo de Referência (Anexo I) 
deste Edital. 

 
17.2. Os critérios de julgamento das propostas técnicas e de preços, bom como, os critérios para a 

definição da nota final são aqueles estabelecidos no item 13 do Termo de Referência (Anexo I). 
 
17.3. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das NOTAS FINAIS, 

sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final. 

 
17.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no § 2º do 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
sendo vedado qualquer outro processo. 

 

18. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS 
18.1. Classificadas as propostas, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/06: 
a) A ME/EPP ou equiparados mais bem classificado, em caso de empate, poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da ME/EPP, na forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §1º do art. 44 da Lei Complementar nº 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
18.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (Art. 44, § 1º da LC nº 123/06). 

 
18.3. No caso de equivalência de propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1º do art. 44 da Lei nº 123/2006, será realizado sorteio 
para determinar a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

 
18.4. No caso de não comparecimento de representantes da ME/EPP ou equiparados na sessão pública 

de abertura das propostas, em virtude de ter enviado sua proposta pelo correio ou por qualquer 

outra forma, e sua proposta estiver dentro do limite previsto no §1º do art. 44 da Lei nº 123/2006, a 

comissão de licitação deve intimar a ME, EPP ou equiparados, para exercer o direito de preferência, 
por meio de carta registrada ou outro instrumento, concedendo a ela o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após o recebimento da correspondência, para apresentar ou não, sua nova proposta, nos 
termo da alínea “a” do subitem 18.1. 

 
18.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
18.6. O disposto neste item 18 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06). 
 

19. DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES  
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19.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 
interessados para vistas, pelo prazo necessário à interposição de recursos conforme legislação em 
vigor. 

 
19.2. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, a ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, publicação no 
Mural e/ou site da Prefeitura ou lavratura da ata, de acordo com os preceitos do artigo 109 da Lei nº 
8.666/93. 

 
19.3. Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dento do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 
8.666/93; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
19.3.1. A intimação dos atos referidos no subitem 19.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, excluídos os relativos 

à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura, 
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e 
consignada em Ata. 

 
19.3.2. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão 

efeito suspensivo, não o sendo nos demais casos, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais 
recursos. 

 
19.4. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto 

da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 
19.5. Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

intimação do ato, na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
19.6. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser manifestados por escrito e endereçados à 

Comissão Permanente de Licitação na pessoa de seu Presidente, o qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo a requerimento do recorrente na 
forma de hierarquia administrativa, fazê-lo subir devidamente informado, encaminhando-os à 
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, que fará a sua apreciação e decisão no mesmo 
prazo sob pena de responsabilidade. 

 
19.6.1. As petições deverão ser apresentadas em uma via original, datilografada ou emitida em 

computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 
assinado pelo representante legal da licitante, devidamente comprovando-se poderes para tal ato.  

 
19.7. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

 
19.8. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser protocolizados das 08 às 12 horas e das 14 às 

18 horas, no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na Rodovia BR 242, Km 405, saída para Peixe/TO. 
 
19.9. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 
mencionado no subitem acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 
19.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 
19.11. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 

estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 
19.12. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada no site desta Prefeitura: 

www.gurupi.to.gov.br. 
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19.13. O prazo de validade da proposta será suspenso na hipótese de interposição do recurso 
administrativo, nos termos do item 19.3.2. 

 
 

20. HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
20.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, transcorrido o prazo recursal ou na hipótese da 

renúncia à apresentação de recursos através de apresentação de declaração ou sendo esta 
declarada na sessão sendo lavrada em Ata, será o Processo Licitatório encaminhado à 
Procuradoria Jurídica do Município para análise e parecer acerca do procedimento licitacional, após, 
caso seja aprovada a observação da legislação pertinente, submetido ao Controle Interno do 
Município para análise e aprovação. 

 
20.2. Após aprovação da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno, o resultado da licitação será 

submetido à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para providências acerca da 
Homologação do Procedimento licitacional e da Adjudicação do objeto do certame à vencedora, caso 
esteja de acordo. 

 
20.3. O resultado desta licitação será comunicado às licitantes na sala de reunião da Comissão 

Permanente de Licitação, no mural e no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi, via e-mail aos 
participantes e, caso seja determinado, publicado no DOE e/ou DOU. 

 
20.4. Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituição Federal e no Art. 2º da Lei nº 9.012, de 

30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarado vencedor, mediante solicitação por parte da 
Administração, a atualizar a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS ou documento denominado "Situação de 
Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da 
adjudicação/contratação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões 

apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame 
licitatório. 

 

21. DA FORMALIZAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA POSSIBILIDADE 
DE SUBCONTRATAÇÃO  

 
21.1. Da Contratação:   
21.1.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Instrumento 

Contratual cuja minuta é parte integrante deste Edital como Anexo III. 

 
21.1.2. Após a homologação do procedimento licitacional, o representante legal da adjudicatária será 

convocado para assinar o respectivo contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
21.1.3. Após assinatura do Contrato ficará obrigada aos termos nele constantes, que terá suas 

cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666/93, e atualizações pertinentes. 

 
21.1.3.1. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir do recebimento da convocação, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa 
por escrito e aceita pelo Gestor da Pasta, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às 
penalidades aludidas na Lei nº 8.666/93. 

 
21.1.3.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, é facultado à Administração mediante 

convocação, adjudicar o objeto desta licitação à licitante remanescente, na ordem de classificação, 
nas mesmas condições propostas pela licitante vencedora quanto ao prazo e preço, podendo optar 
por revogar esta licitação nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
21.1.4. Quando a adjudicatária, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular conforme documentos exigidos para habilitação neste Edital para 
celebrar a contratação, será convocada outra licitante na ordem de classificação das propostas, e 
assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

 
21.1.5. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, 

que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas 
nesta Concorrência Pública e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 
21.1.6. A contratada deverá indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer 

alteração, 01 (um) Preposto qualificado para representá-la perante a Contratante e para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, devendo este Preposto responder por todos 
os assuntos relativos ao contrato, (observar o modelo do Anexo XIV do Edital). 
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21.1.6.1. O Preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional necessário para 
responder pela contratada, bem como ter autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto 
relacionado com os serviços contratados. 

 
21.1.7. A contratada deverá declarar no ato da assinatura do contrato, o CNAE que representa a 

atividade de maior receita da empresa, conforme o modelo do Anexo XV do Edital.  
 

21.2. Das Alterações e da Rescisão do Contrato 
21.2.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da 

Lei nº 8.666/93, devendo ser observadas as exigências contidas na cláusula décima nona da Minuta 

do Contrato – Anexo III deste Edital. 
 
21.2.2. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as 

consequências indicadas no Art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 
convocatório, devendo ser observadas as exigências contidas na cláusula décima primeira da Minuta 

do Contrato – Anexo III deste Edital. 
 
21.3. Da Fiscalização das Medições, da Execução do Contrato e dos Serviços 

 
21.3.1. Fica designado como fiscal do contrato e responsável pelo atesto das notas fiscais, o servidor da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Kleber Alves Barros, Coordenador, telefone 

para contato: (63) 3315-0025. 
 
21.3.2. A Fiscalização exercida por interesse da Administração não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, 
devendo ser observadas as exigências contidas no item 19 do Termo de Referência – Anexo I deste 
Edital. 

 

21.4. Da Subcontratação 
21.4.1. O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou 

hipótese, poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado 
em associação da Contratada com terceiros, sem autorização prévia da Contratante, por escrito, 
sob pena de aplicação de sanção inclusive rescisão contratual, devendo ser observadas as exigências 

contidas cláusula décima oitava da Minuta do Contrato – Anexo III deste Edital. 
 

22. DOS PAGAMENTOS 
22.1. O pagamento em favor da Contratada será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente 

em nome da empresa, em parcelas mensais e sucessivas, onde o valor será obtido pela apresentação 
de medição dos serviços efetivamente prestados, tomando-se por base teórica o cronograma de 
execução, limitando-se ao valor unitário contratado, respeitando o total de cada serviço, após a 
emissão da nota fiscal/fatura/documento equivalente, desde que não haja fator impeditivo imputável 
à Contratada e será efetuado em até 30 dias após o serviço prestado. 

 
22.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que 

deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
22.3. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao serviço executado, 

sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua 
conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 

 
22.3.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Concorrência, Nº do Instrumento Contratual e da 
Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento.  
 
22.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

Administração, e deverá estar acompanhada da requisição de compras/ordem de 
serviço/autorização de empenho emitida pelo Departamento de Compras/Contratante, devidamente 
assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
22.3.3. A nota fiscal deverá ser emitida ao final de cada mês, constando todos os serviços e as 

quantidades executadas naquele mês de referência, sendo conferido e atestado por responsável da 
Contratada com identificação do referido servidor, acompanhado do respectivo relatório de medição 
discriminado de fácil entendimento a todos os departamentos que necessariamente manusearão o 
procedimento de pagamento.  
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22.4. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de 
comprovação da Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço- FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.  

 
22.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
23.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e deste Edital, as obrigações 

das partes estão elencadas no item 18 do Termo de Referência/Projeto Básico - Anexo I e na cláusula 
nona da Minuta do Contrato Anexo III. 

 
24. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO  
24.1. A presente licitação somente poderá ser revogada pela máxima autoridade da Secretaria de 

Planejamento e Finanças, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  

 
24.2. A anulação desta Licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenização.  

 
24.3. No caso de desfazimento do presente processo licitatório ficam assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. 
 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
25.1. A Licitante/Contratada sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações 
legais e, em especial, às sanções administrativas previstas no item 21 do Anexo I – Termo de 
Referência.  

 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
26.1. Os casos omissos que por ventura surgirem serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitação.  
 
26.2. A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

26.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
26.4. A Comissão Permanente de Licitações, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase da 

presente concorrência promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

 
26.5. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, de modo que a falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado.   

 

26.6. Se os invólucros lacrados das licitantes desclassificadas não puderem ser devolvidos nas sessões 
públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias úteis, contados da homologação 
desta Concorrência, prazo após o qual serão destruídos. 

 
26.7. Nas fases do certame a Comissão Permanente de Licitação poderá sanar eventuais falhas ou 

omissões que não alterem a substância das propostas e dos documentos, ou sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado registrado na ata da sessão acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico 
hábil de informações, sendo juntado à ata da sessão, se necessário conforme o caso. 

 
26.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
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26.9. A licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação das Propostas e Documentos de 

Habilitação exigidos nesta concorrência, ressalvado que o Município de Gurupi e a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças não serão, em nenhum caso, responsáveis por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

 

27. DO FORO  
27.1. As questões decorrentes de litígios que não puderem ser dirimidas administrativamente serão 

processadas e julgadas no foro da cidade de Gurupi - TO. 
 
 

Gurupi - TO, 27 de novembro de 2019.  
 
 
 
 

Mário Cezar Lustosa Ribeiro  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

Decreto N° 0395/2019 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua 14 de Novembro n° 1500, Centro, Gurupi – TO, CEP: 77405-070- Telefone: (63) 3315-0030 

 
 

1 
 

 

Anexo  01 – Termo de Referência – Concorrência Pública Nº 006/2019 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 

1. DEMANDANTE 

Demandante: Prefeitura Municipal de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças. 
Responsável: Mário Cezar Lustosa Ribeiro 
Telefone: (63) 3315-0030 
 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 O aperfeiçoamento dos dados municipais, com relação a base cadastral do perímetro 

urbano, além da atualização do cadastro técnico municipal com conversão e ajuste dos dados 

existentes, cadastramento e recadastramento de unidades imobiliárias; organização de 

numerações prediais; implantação do Sistema de Informações Geográficas WEB para Gestão, 

atualização e integração do cadastro técnico com a Cartografia Municipal; Capacitação, 

Treinamento e assessoria para os técnicos da Prefeitura envolvidos na execução dos serviços e 
regularização fundiária de imóveis, aumenta a excelência no desempenho do serviço municipal, 

tornando-se imprescindível para o sucesso da administração. Portanto, justifica-se a 

necessidade de contratação de uma empresa especializada para executar o objeto do presente 

Termo de Referência, com o intuito de proporcionar o crescimento e desenvolvimento, bem como 

o fortalecimento institucional do Município de Gurupi-TO. 
 

2.2. Estas situações ressaltam a necessidade de se integrar a base de dados de toda a 

Administração Municipal, em todas as suas instâncias, com padronização de critérios na coleta, 

armazenamento e disponibilização, de forma que possam interagir, possibilitar a sua atualização 

constante e potencializar seu uso. 
 
2.3. Com a atualização de um Cadastro Técnico Municipal, são esperados os seguintes 

resultados: 
 

a) Estruturação de um CTM atualizado em um ambiente de Geoprocessamento; 

b) Ampliação dos recursos de gestão dos impostos sobre a propriedade imobiliária; 
c) Correções de inconsistências do banco de dados cadastral existente, eliminando 

problemas com contribuintes, qualificando as estatísticas e aprimorando as expectativas 

de incremento das receitas municipal. 

d) Confronto de informações e maior fiscalização sobre áreas construídas; 

 

2.3.1. Estruturação de base cartográfica e cadastral capaz de auxiliar na(o): 
 

a) Mapeamento e elaboração dos projetos de gestão das redes de distribuição de: iluminação 

pública e drenagem urbana; 
b) Elaboração dos projetos de infraestrutura e drenagem urbana; 

c) Otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos; 
d) Produção de mapas temáticos e análises para apoiar a elaboração e o monitoramento do 

Plano Diretor de Recursos Hídricos, adaptando-os ao Estatuto das Cidades; 

e) Planejamento e a gestão de linhas de transporte coletivo; 
f) Mapeamento de todas as residências que possuem instalações de piscinas e o controle de 

consumo de água; 

g) Gestão do patrimônio imobiliário do Município e a cobrança potencial de preço público 

pelo uso do espaço público por concessionárias de serviços; 
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h) Estruturação de ambiente cadastral que permita auxílio na solução de questões 

fundiárias e urbanísticas conforme os preceitos do Estatuto das Cidades, no que se refere 

à ocupação de uso de solo; 

i) Estruturação de ambiente voltado à gestão estratégica de Gurupi. 

 

2.3.2. Fornecer recursos que possa auxiliar na integração dos procedimentos de atendimento ao 
cidadão, voltados ao controle urbanístico e a gestão cadastral, considerando a: 

a) Manutenção cadastral a partir do fluxo natural dos processos urbanísticos (loteamentos, 

desmembramentos, alvarás, dentre outros); 

b) Estruturação do Projeto Documentação vinculado ao sistema cadastral, criando estrutura 

digital, envolvendo todo acervo cadastral; 
c) Categorização de irregularidades urbanísticas e aplicação de extra-fiscalidades; 

d) Estudos na composição, reestruturação, ampliação e correção de numeração predial 

(endereçamento), auxiliando geograficamente a Coordenação de Posturas e Edificações 

em eventuais mudanças, correção e alteração de números. 
 

2.3.3. Fornecer recursos que os cartórios possam ter acesso a informações do cadastro do 

imóvel antes de realizar procedimentos de escrituração, através de avaliação de fotos aéreas e 

frontais de imóveis. 
 

2.3.4. Atualização do Cadastro Imobiliário da Prefeitura e Cadastro de Contribuintes. 
 
2.3.5. As ações e conceitos a serem executados visam estabelecer condições para atualização e 

estruturação de cadastros do Município de Gurupi, associando a uma base cartográfica digital 

compartilhada por todos os setores, departamentos, autarquias, entidades e o contribuinte. 
 

2.3.6. As diferentes ações do governo devem estar estruturadas por dados atualizados e 

confiáveis, com aplicações que facilitem sua utilização, possibilitando acesso compartilhado e 
compromisso mútuo dos diversos segmentos da Administração Municipal no sentido da 

manutenção de sua atualidade e confiabilidade. 
 

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina os artigos 13 e 
14 da Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nº 

147, de 07/08/2014, Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016, Decreto Federal nº 

9.412/2018, respectivas alterações, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 

no presente Edital e respectivos Anexos. 
 

3.2. A licitação para a contratação do objeto deste Termo de Referência será processada na 
modalidade CONCORRÊNCIA do tipo TÉCNICA E PREÇO, na forma de execução INDIRETA, 

sob o regime de empreitada POR PREÇO UNITÁRIO. 
 

3.3 A escolha da referida modalidade para a realização deste processo licitatório se deu devido a 

busca por qualidade técnica dos produtos ante à complexidade do escopo. 
 

3.4. Fundamentação Legal Especial: 

3.4.1 Os serviços referentes ao aerolevantamento deverão atender, na sua execução, as 

orientações e especificações técnicas apontadas nas disposições legais e pertinentes, vigentes à 

época de realização dos serviços, de maneira a garantir a precisão e qualidade dos serviços e, 

ainda que não se limitem a: 
a) Decreto-Lei n° 243, de 28 de fevereiro de 1967, que fixa as Diretrizes e Bases da 

Cartografia Brasileira e dá outras providências; 

b) Decreto-Lei n° 1.177, de 21 de junho de 1971, que dispõe sobre aerolevantamentos no 

território nacional, e dá outras providências; 

c) Decreto n° 2.278, de 17 de julho de 1997, que regulamenta o Decreto-Lei n° 1.177, de 21 
de junho de 1971, que dispõe sobre aerolevantamentos no território nacional, e dá outras 

providências; 
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d) Portaria n° 0637 SC-6/FA-61, de 05 de março de 1998, que aprova as Instruções 

Reguladoras de Aerolevantamento no território nacional; 

e) Portaria n°190/GC-5, de 20 de março de 2001, que aprova Instruções Reguladoras para 

autorização e funcionamento de empresas de táxi aéreo e de serviço aéreo especializado e 

dá outras providências; 

f) Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instruções Reguladoras 
das Normas Técnicas da Cartografia Nacional; 

g) Decreto n° 5.334, de 6 de janeiro de 2005, que dá nova redação ao art. 21 e revoga o art. 

22 do Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instruções 

Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional; 

h) IBGE, Resolução PR n° 1, de 25 de fevereiro de 2005, que altera a caracterização do 
Sistema Geodésico Brasileiro; 

i) IBGE, Manual de Reambulação, Rio de Janeiro, 2006; 

j) CONCAR, Resolução n° 1/2006, que homologa a Norma da Cartografia Nacional, de 

estruturação de dados geoespaciais vetoriais, referentes ao mapeamento terrestre básico 

que compõe a Mapoteca Nacional Digital; 

k) CONCAR, Resolução n° 1, de 30 de novembro de 2009, que homologa a Norma da 
Cartografia Nacional, que define o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil; 

l) CONCAR, Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB), 2009; 

m) CONCAR, Especificação Técnica para a Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais 

(ET-EDGV Versão 2.0), 2007 ou versão mais recente; 

n) DSG, Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV, 
Versão 1.0), 2009 ou versão mais recente; 

o) Decreto n° 6.666, de 27 de novembro de 2008, que institui no âmbito do Poder Executivo 

Federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE, e dá outras providências; 

p) ABNT, NBR 15.777, de 12 de novembro 2009, que estabelece os procedimentos a serem 

aplicados na elaboração de mapeamentos, cartas e plantas cadastrais e a padronização 

de simbologia aplicável; 
q) ABNT, NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico; 

r) ABNT, NBR 14166 – Rede de referência cadastral – Procedimento; 

s) INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS N° 21-013, revisão A, Portaria N° 1.627/SAR, de 16 de 

agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da união n° 160, S/1, pág. 2, de 17 de agosto 

de 2012. 
 

4. DO OBJETO: 
4.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO 
PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL 
URBANA DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
 
5. DA JUSTIFICATIVA PARA CONCORRÊNCIA DE PREÇOS DO TIPO TÉCNICA E PREÇO: 

5.1. O tipo de licitação “técnica e preço” fora adotado em razão dos serviços serem 

predominantemente de natureza intelectual envolvendo as áreas da engenharia ligadas ao 
estudo e sistematização georreferenciadas, seguindo o que preceitua o art. 46 da Lei Federal n° 

8.666/93. 
 

6. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO: 

6.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não 
obrigando a Contratante à contratação de sua totalidade. 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QNT. UND. 

1 47733 Plano de Trabalho 1800 HRS 

2 47734 Implantação da Rede de Referência Topográfica 20 UND 

3 47735 Cobertura Aerofotogramétrica com GSD 0,10m ou melhor 56 KM² 

4 47736 Perfilamento a laser com no mínimo 4 pts/m² 56 KM² 

5 47737 Geração de Ortofotos 56 KM² 
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6 47732 Restituição Estereofotogramétrica 56 KM² 

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS IMÓVEIS 

7 47738 Planejamento e compilação de informações existentes 47000 UND 

8 47739 Fotografias Georreferenciais dos Imóveis 47000 UND 

9 47740 Geocodificação da base de dados de Proprietário/Ocupante 47000 UND 

10 
47741 Recadastramento Imobiliário, indicando e qualificando do 

imóvel na nova base cartográfica 
9400 UND 

11 
47742 Informações dos resultados à População e Tratamento das 

Reclamações 
9400 UND 

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS LOGRADOUROS 

12 
47743 Cadastramento de Logradouros e Endereçamento, 

identificando e qualificando o imóvel na nova base 

cartográfica 

4000 SEG 

SOFTWARE DE INFORMAÇOES GEORREFERENCIAIS - SIG 

13 

47744 Implantação do Software que contenha no mínimo as 

seguintes aplicações: Informações Georreferenciais (SIG); 
cadastro mobiliário, imobiliário e de logradouros; plano 

diretor; cadastro socioeconômico; e cadastro 

multifinalitário. 

1 UND 

14 47745 Customização do Software. 3240 HRS 

15 

47746 Treinamento e capacitação de usuários para operação 
de: sistema de Informações Georreferenciais; em Cadastro 

Multifinalitário; em Coleta de Dados; em Atualização de 

Cadastro Imobiliário, Mobiliário e Logradouros; em plano 

diretor; em cadastro socioeconômico. 

15 

UND/ 

SERVI

DORES 

ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 

16 47747 Compilação e organização das leis vigentes 524 HRS 

17 47748 Consulta Imobiliária 435 HRS 

18 47749 Elaboração da Planta 1220 HRS 

19 44750 Simulação dos valores venais e do IPTU 698 HRS 

 

A descrição pormenorizada dos serviços constantes na tabela acima, com suas características e 
particularidades, estão detalhadas no Subanexo I do presente Termo de Referência. 

 

6.2. Itens referências para execução dos serviços 
 

Quantidade aproximada de Imóveis cadastrados 47.000 

Quantidade aproximada de Imóveis edificados 30.000 

Área perímetro urbano e área de expansão 56 km² 

Área territorial do Município de Gurupi 1.836,091 km² 

Quantidade de Fiscais Posturas, Obras, Engenheiros 11 

Quantidade de Agentes de endemias 52 

Quantidade de Agentes comunitários de saúde           185 

Quantidades de unidades de Saúde (Hospitais, UBS, UPA, Postos de 

Atendimento) 
13 

Quantidade de escolas e unidades ensino da rede municipal 23 

 
6.3. Deverão ser consideradas a atualização do Cadastro Técnico Municipal Urbano com 
conversão e ajuste dos dados existentes, cadastramento e recadastramento de aproximadamente 
47.000 unidades imobiliárias, sendo aproximadamente 30.000 unidades edificadas;  
reorganização da numeração predial; implantação do Sistema de Informações Geográficas WEB 
para Gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a Cartografia Municipal e 
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Capacitação, Treinamento e assessoria para os técnicos da prefeitura envolvidos na execução 
dos serviços. 
 
 
7. PRODUTOS 

 

7.1. As entregas deverão ser feitas por etapa, obedecendo à seguinte relação de produtos: 
 

7.1.1. Plano de Trabalho 

◦ 01 (um) Relatório Técnico relativo ao Plano de Trabalho, impresso e em mídia digital. 
 

7.1.2. Implantação de Rede de Referência Topográfica 

◦ 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 

▪ Relação das coordenadas dos vértices da rede geodésica de primeira ordem utilizados na 

implantação do apoio de campo e dos pontos de apoio planimétricos no sistema de 

representação UTM; 
▪ Relação das altitudes das RN e dos pontos de apoio altimétrico utilizados no apoio de 

Campo; 

▪ Esboço de distribuição dos pontos de apoio planimétrico; 

▪ Esboço de distribuição dos pontos de apoio altimétrico; 

▪ Monografia dos vértices que compõem o apoio básico implantado; 
▪ Listagem do processamento GPS; 

▪ Manual e minuta de lei. 
 

7.1.3. Cobertura Aerofotogramétrica com GSD 0,10m ou Melhor 
◦ 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 

▪ Descrição da fase de cobertura aerofotogramétrica com os parâmetros da câmera 

fotogramétrica e seu certificado de calibração, bem como a licença de voo expedida pelo 

Ministério da Defesa; 

▪ Descrição do apoio de campo suplementar; 

▪ Descrição da aerotriangulação com os desvios resultantes do ajustamento e controle de 
qualidade; 

▪ 01 (uma) coleção de arquivos das aerofotos em formato JPEG, nas bandas PAN, RGB e 

NIR; 

▪ 01 (uma) via impressa e o arquivo digital do foto-índice para a área coberta, na escala que 

melhor se adequar; 
 

7.1.4. Perfilamento a Laser com no Mínimo 4 pts/m2 
◦ 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 

▪ Descrição da fase de perfilamento laser com os parâmetros de calibração do sensor, bem 

como a licença de voo expedida pelo Ministério da Defesa; 

▪ Arquivos MDT/MDS, em formato DWG, compatível com a escala 1:1.000, entregue em 
DVD; 

▪ Arquivos da malha TIN final (LIDAR) do MDT em formato DWG, entregue em DVD. 

 

7.1.5. Geração de ortofotos 

◦ 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
▪ Descrição da fase de geração de ortofotocartas digitais; 

▪ 01 (uma) coleção de ortofotos com resolução espacial de 10 cm, em arquivo JPEG, em 

mídia DVD. 

 

7.1.6. Restituição Estereofotogramétrica 

◦ 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
▪ Descrição da fase de restituição e geração de cartografia digital; 

▪ 01 (uma) coleção de arquivos digitais das ortofotocartas em HD, em formato vetorial 
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DWG e imagem das orotofotos; 

▪ 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo o mapeamento 

convertido para formato SIG. 

 

7.1.7. Atualização da base de dados dos imóveis 

◦ Relatório de Planejamento e Compilação de Informações Existentes 
▪ 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo os dados do 

cadastro de contribuintes. 

▪ 01 (uma) coleção de arquivos digitais das fotografias georreferenciadas dos imóveis; 

▪ 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo a base de dados 

geocodificada; 
▪ 01 (uma) coleção de arquivos digitais e impressos dos relatórios com os dados dos 

imóveis que houve alteração. 

▪ Cartas de notificação dos imóveis que apresentarem divergência 

▪ Relatório de conclusão das reclamações atendidas no período definido. 

 
7.1.8. Atualização da Base de Dados dos Logradouros 

◦ 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo os dados do cadastro 

dos logradouros e de endereçamento. 

 

7.1.9. Implantação do Software de Informações Georreferenciadas - SIG 

◦ Implantação do sistema de forma que o mesmo inicie seu funcionamento em versão Beta; 
◦ Relatório com o projeto lógico do SIG com o descritivo do que vai ser implementado 

◦ 01 (uma) via, em formato físico e digital do Relatório Técnico do Descritivo Técnico com o 

respectivo arquivo digital. 

 

7.1.10. Customização de Software de Informações Georreferenciadas – SIG 
◦ Modelagem do banco de dados 

▪ 01 (uma) via, em formato físico e digital do Relatório Técnico do Banco de Dados Espacial 

com o respectivo arquivo digital. 

◦ Codificação das funcionalidades com implementação da versão Alfa do sistema 

▪ 01 (uma) via, em formato físico e digital do Relatório Técnico de Codificação das 

funcionalidades com implementação da versão inicial do sistema. 
◦ Revisão e implantação definitiva do sistema 

▪ Uma (1) licença de uso do sistema implantado, sem limite de usuários; 

▪ Manual do usuário do Sistema. 

 

7.1.11. Treinamento e Capacitação de Usuários para a Operação do SIG 
◦ 01 (uma) via, em formato físico e digital (PDF), do Relatório Técnico de Treinamento. 

 

 

7.1.12. Elaboração da Planta Genérica de Valores 

◦ 01 (um) relatório, em arquivo digital contendo a compilação e organização das leis vigentes; 

◦ 01 (um) relatório, em arquivo digital contendo o resultado da consulta imobiliária; 
◦ 01 (um) conjunto de mapas e relatórios impressos coloridos no formato e com moldura, 

legenda e simbologia previamente definidos pela Contratante; 

◦ 01 (um) aplicativo para simulação dos valores venais e do IPTU; 

 

 

8. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
 

8.1 A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser apresentadas as Certidões de registro 

ou inscrição da empresa licitante e do responsável técnico junto ao CREA/CAU, dentro do 
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prazo de vigência, na jurisdição da sede. 

 

8.2 Para habilitação técnica do licitante, o mesmo deverá firmar declaração, sob 
pena de inabilitação, que terá sob contrato antes do início dos trabalhos, uma 

equipe técnica mínima composta dos seguintes profissionais: 

 

Coordenação Geral 
• 1 (um) Engenheiro com experiência em coordenação de trabalhos similares. 
• Coordenação de Mapeamento 
• 1 (um) Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo ou 

Engenheiro de Geodésia e Topografia com experiência em coordenação de serviços de 

recobrimento aerofotogramétrico, perfilamento laser, apoio geodésico básico, 

suplementar com uso de GPS para mapeamento cadastral 
Coordenação de Cadastro Imobiliário 

• 1 (um) Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartógrafo, 
Engenheiro Civil ou Engenheiro de Geodésia e Topografia com experiência em 

coordenação de cadastro imobiliário. 
Coordenação de Geoprocessamento 

• 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em coordenação de serviços de 
elaboração de Sistema de Informações Geográficas. 

Coordenação de Planta Genérica de Valores 
• 1 (um) Engenheiro com experiência em coordenação de serviços de planta genérica de 

valores 
Gerente de Projetos 

• 1 (um) Engenheiro com experiência em gerência de projetos comprovada por meio de 
respectiva CAT. 

 

8.3 O documento aqui descrito deverá ser apresentado juntamente com os documentos de 

habilitação da licitante. 

 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

9.1. Os prazos de execução das etapas bem como o cronograma de desembolso deverá ser, 

preliminarmente, em 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, a partir da emissão da 

ordem de serviço, conforme estimado no cronograma a seguir. 

 

ETAPAS MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plano de Trabalho                         

Implantação da Rede de Referência Topográfica                         

Cobertura Aerofotogramétrica                         

Perfilamento Laser                         

Geração de Ortofotos                           

Restituição Estereofotogramétricas                         

Atualização da Base de Dados dos Imóveis                         

Planejamento e Compilação de Informações 
Existentes                         

Fotografias Georreferenciadas dos Imóveis                         

Geoc. de Bases de Dados de Proprietá-
rio/Ocupante                         

Recad Imob, indicando e qualificando do imóvel 

na nova base cartográfica                         
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Inf. dos Resultados à Pop. e Tratamento das 

Reclamações                         

Atualização da Base de Dados dos Logradouros                         

Cadastramento de Logradouros e Endereçamento                         

Software de Informações Georreferenciadas - 
SIG                         

Implantação do Software                         

Customização de Software de Inf. Georreferenci-

adas - SIG                         

Capacitação em SIG - Todos os módulos (SIG)                         

Cadastro multifinalitário                         

Atualização da Planta Genérica de Valores                         

Compilação e organização das leis vigentes                         

Consulta imobiliária                         

Elaboração da planta                         

Simulação dos valores venais e do IPTU                         

Desembolso Parcial 1,00% 15,00% 15,00% 8,00% 13,00% 12,00% 10,60% 9,60% 8,60% 5,60% 1,40% 0,20% 

Desembolso Total 1,00% 16,00% 31,00% 39,00% 52,00% 64,00% 74,60% 84,20% 92,90% 98,40% 99,80% 100,00% 

 
9.2. O cronograma abaixo servirá de base teórica para os eventos e faturamentos da futura 

empresa contratada, ressaltando-se que os pagamentos serão efetuados somente aos serviços 

efetivamente prestados, apresentados em medição mensal a ser elaborada e entregue a 

administração pública em tempo hábil para sua análise e aprovação antes da emissão da nota 

fiscal. 
 

9.3. O cronograma poderá ser alterado de comum acordo entre as partes, por proposta 

apresentada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Gurupi e a futura empresa contratada para 

a execução dos serviços ora referenciados. 
 

10. ANÁLISE DOS PRODUTOS – Recebimento parcial 

 

10.1. Entregues os produtos nos prazos especificados no cronograma de trabalho e referindo-se 

especificamente a esta medição tratada neste, a Prefeitura procederá à análise e testes dos 

mesmos, em até 15 (quinze) dias corridos. 
 

10.2. Caso o produto entregue não corresponda ao especificado neste Termo de Referência, a 

contratada terá que proceder aos ajustes necessários, em até 15 (quinze) dias úteis. A análise da 

nova versão obedecerá ao mesmo procedimento, até que o produto seja homologado pela equipe 

técnica de fiscalização. 
 

11. PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

 

11.1 O valor máximo estimativo para este projeto está apresentado a seguir: 
 

It. Etapa Quant. Unid. 
Preço  Unit. 

(R$) 

Preço    Total 

(R$) 

1 Plano de Trabalho 1800 hrs. 188,33 339.000,00 

2 
Implantação da Rede de Referência 

Topográfica 
20 un. 3.025,00 60.500,00 

3 
Cobertura Aerofotogramétrica com GSD 0,10m 

ou melhor 
56 km² 6.216,67 348.133,33 

4 Perfilamento a Laser com no Mínimo 4 pts/m2 56 km² 5.050,00 282.800,00 

5 Geração de Ortofotos   56 km² 2.783,33 155.866,67 

6 Restituição Estereofotogramétrica 56 km² 5.800,00 324.800,00 
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 Atualização da Base de Dados dos Imóveis       

7 
Planejamento e Compilação de Informações 
Existentes 

47000 un. 5,97 280.433,33 

8 Fotografias Georreferenciadas dos Imóveis 47000 un. 8,83 415.166,67 

9 
Geocodificação de Bases de Dados de 
Proprietário/Ocupante 

47000 un. 7,90 371.300,00 

10 

Recadastramento Imobiliário, indicando e 

qualificando do imóvel na nova base 

cartográfica 

9400 un. 54,00 507.600,00 

11 
Informação dos Resultados à População e 

Tratamento das Reclamações 
9400 un. 43,27 406.706,67 

 
Atualização da base de dados dos 

Logradouros 
      

12 

Cadastramento de Logradouros e 

Endereçamento, identificando e qualificando o 
imóvel na nova base cartográfica 

4000 Seg. 20,13 80.533,33 

 
Software de Informações Georreferenciadas 

- SIG 
      

13 

Implantação do Software que contenha no 

mínimo as seguintes aplicações: Informações 

Georreferenciais (SIG); cadastro mobiliário, 

imobiliário e de logradouros; plano diretor; 
cadastro socioeconômico; e cadastro 

multifinalitário. 

1 un.  713.733,33 713.733,33 

14 Customização do Software. 3240 hrs. 172,67 559.440,00 

15 

Treinamento e capacitação de usuários para 

operação de: sistema de Informações 

Georreferenciais; em Cadastro Multifinalitário; 

em Coleta de Dados; em Atualização de 

Cadastro Imobiliário, Mobiliário e 

Logradouros; em plano diretor; em cadastro 
socioeconômico. 

15 
Un./ 

Serv. 
2.260,00 33.900,00 

 Alteração da Planta Genérica de Valores       

16 Compilação e organização das leis vigentes 524 hrs. 188,33 98.686,67 

17 Consulta Imobiliária 435 hrs. 188,33 81.925,00 

18 Elaboração da Planta 1220 hrs. 188,33 229.766,67 

19 Simulação dos valores venais e do IPTU 698 hrs. 188,33 131.456,67 

VALOR TOTAL 5.421.748,34 

 

12. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO, METODOLOGIA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNI-

CA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

12.1. As proponentes deverão comprovar a sua experiência, em atendimento ao que estipula o 
Edital, conforme segue: 

 

a) Capacidade Técnica da Proponente 

 

Será atribuída pontuação às empresas que comprovarem sua experiência através de atestados 
de capacidade técnica acompanhadas pelas respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) 

emitidas pelo CREA/CAU, conforme quadro a seguir: 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua 14 de Novembro n° 1500, Centro, Gurupi – TO, CEP: 77405-070- Telefone: (63) 3315-0030 

 
 

10 
 

 

Anexo  01 – Termo de Referência – Concorrência Pública Nº 006/2019 

 
Atestados Técnicos Pontos 

por 
Atestado 

Total de Pontos 

Serviços de Levantamento Aerofotogramétrico 

Planialtimétrico para elaboração de base 

cartográfica multifinalitária na escala 1:1.000 

com perfilamento laser, de áreas urbanas, em 
nome da empresa 

1,0 10,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0 

Obs: A pontuação máxima para este item será de 10,0 pontos, independente de quantos 

atestados serão apresentados pela proponente. Para que os atestados sejam aceitos e os 

mesmos deverão vir acompanhados da licença de voo expedida pelo Ministério da Defesa em 

nome da Licitante. 
 

b) Sistema de Gestão da Qualidade 
 

Sistema de gestão de qualidade em nome da licitante, para a atividade de aerolevantamento, 
cartografia e cadastro técnico multifinalitário, com base na NBR ISO 9001:2015 e atestada por 

instituição credenciada junto ao INMETRO – 10 (dez) pontos 
 

c) Tempo de Experiência da Proponente – Tempo (T) 

 

A comprovação do tempo de atuação deverá ser por meio atestado de capacidade técnica 
acompanhada de respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) em nome do Responsável 

Técnico (RT), com vínculo comprovado com a proponente a época do atestado, devidamente 

registrado no CREA/CAU, comprovando execução de aerolevantamento: 

 

 
 

Tempo Pontos 

Até 4 anos (0 <T≤ 4 anos) 1,0 

Mais que 4 anos, até 6 anos (4<T≤ 6 anos) 2,0 

Mais que 6 anos, até 8 anos (6 <T ≤8 anos) 3,0 

Mais que 8 anos, até 10 anos (8 <T ≤10 anos) 4,0 

Mais que 10 anos (T> 10 anos) 5,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,0 

 

 

d) Capacidade da Equipe Técnica da Proponente 

 

As proponentes deverão comprovar a experiência de sua equipe técnica, em atendimento ao 

que estipula o Edital, conforme segue: 
 

d.1) Coordenadores 
 

Será atribuída pontuação às empresas que comprovarem o tempo de atuação e a experiência 
dos coordenadores indicados. A experiência deverá ser comprovada através das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU, com os mesmos atuando como 

coordenadores e figurando como responsáveis técnicos dos serviços, conforme quadro a seguir: 
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Equipe de Coordenação 

Pontuação para o vínculo do 
profissional com a empresa 

(A) 

Pontos 

por 
Atestado 

(B) 

Máximo 

de 
Pontos 
(A+B)x5 

 
RT Vínculo 

Permanente 
Vínculo 

Temporári
o 

Coordenador Geral 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Mapeamento 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Cadastro 
Imobiliário 

1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Geoprocessamento 1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

Coordenador de Pl. Genérica de 

Valores 
1,0 0,5 0,25 1,0 10,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 50,0 

Observações: 
Os pontos referentes à vínculo do profissional não são cumulativos; 
A comprovação de Responsável Técnico (RT) deverá ser feita por meio da certidão do 
CREA/CAU da licitante, sendo o profissional registrado nessa condição em data anterior à 
data da primeira publicação do Edital; 
A comprovação de vínculo permanente deverá ser demonstrada a partir de Cópia do 
Contrato de Trabalho com a empresa licitante, constante da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social expedida pelo Ministério do Trabalho e/ou Ficha de Registro de 
Empregado (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com visto do órgão 
competente. No caso de sócio diretor, Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente 
registrado no órgão competente ou ainda cópia da ata de assembleia de sua investidura 
no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em se tratando de sociedade 
anônima; 
O vínculo temporário deverá ser comprovado por meio de contrato de trabalho ou 
declaração de contratação futura com anuência do profissional; 
Deverão ser apresentados no máximo 5 (cinco) atestados por profissional para aferir a 
pontuação da experiência profissional; 
Os atestados referentes à aerolevantamentos apresentados deverão vir acompanhados da 
licença de voo expedida pelo Ministério da Defesa.  

 

e) Trabalhos de Equipe 
 

Para valorizar as experiências de trabalhos em equipe, aos atestados apresentados que conste 
a execução dos serviços em conjunto da equipe de coordenação figurando como RT do serviço 

executado, será atribuído pontuação de acordo com a quantidade de trabalhos feitos em 

conjunto pela mesma equipe, como segue: 

 
 

Quantidade de Trabalhos Pontos 

1 Trabalho 1,0 

2 Trabalhos 3,0 

3 Trabalhos 5,0 

4 Trabalhos 9,0 

5 Trabalhos ou mais 15,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 15,0 

 

f) Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho 

 

As proponentes deverão comprovar conhecimento dos problemas que podem enfrentar para 

execução dos trabalhos, bem como um plano de trabalho detalhado, em atendimento ao que 
estipula este Termo de Referência. 
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Para tanto, deverá elaborar um descritivo técnico com o máximo de 75 (setenta e cinco) 
páginas A4, fonte arial 12, abrangendo os itens descritos. Em caso de utilização de formato A3, 

o mesmo será contabilizado com 2 páginas. O conteúdo porventura acima do número de 

páginas estipulado não será considerado e, consequentemente, não será pontuado. 

 

O conteúdo a ser avaliado no descritivo técnico está detalhado a seguir, bem como a pontuação 

relativa a cada item, qual seja: 

 

 f.1) Conhecimento do problema 

 

Conteúdo 
Pontuação 

Máxima 

Descrição dos locais onde serão executados os serviços abrangendo os 
aspectos físicos da área urbana do município que possam interferir na 

execução dos trabalhos, a exemplo de clima, vegetação, relevo, hidrografia e 

aspectos urbanos. 

1,5 

Parâmetros a serem atendidos em relação aos serviços a serem executados a 

exemplo da legislação e normas técnicas a serem observadas na execução 

dos trabalhos, tecnologia a ser utilizada, gerenciamento do trabalho e 

aspectos técnicos relevantes a serem considerados na execução das 
atividades.   

2 

Potenciais problemas e possíveis soluções que podem advir da execução dos 

serviços, sobretudos nas fases de aerolevantamento, apoio de campo, 

aerotriangulação, processamento, cadastro imobiliário, sistema de 
informações geográficas e planta genérica de valores (PGV). 

1,5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5 

 

 f.2) Plano de trabalho 
 

 
Conteúdo 

 
   Pontuação 

Máxima 

Metodologia de trabalho que a licitante pretende adotar para cada etapa 
dos serviços, relacionadas no subitem 6.1 deste Termo de Referência. 2 

Indicação das precisões obtidas em todos os produtos gerados, inclusive os 

intermediários, quanto aos seguintes aspectos: resolução da imagem aérea, 

espaçamento nominal entre pulsos do perfilamento laser, RMS no 

ajustamento dos pontos do apoio de campo; resolução espacial do MDS e 

MDT, distância entre disparos para obtenção das fotos de fachada, na 
medida dos lotes e edificações. 

1,5 

Controle de qualidade dos produtos gerados nas etapas de obtenção das 

imagens aéreas, do apoio de campo, da aerotriangulação, do perfilamento 
laser, das ortofotos, da restituição, da edição e reambulação, do cadastro 

imobiliário e da PGV. 

1,5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5 

 

Cada conteúdo, do conhecimento do problema e do plano de trabalho, devidamente 
identificado, será avaliado quanto à sua apresentação e terá sua pontuação máxima, salvo em 

caso de equívocos ou omissões que comprometam sua interpretação, bem como estejam em 
contradição ao que estipula o Termo de Referência. Não serão pontuados cópias ou plágios de 

material existente, que não seja de autoria da LICITANTE. De forma a evitar subjetividade no 

critério de pontuação, não haverá pontuação intermediária na análise do conteúdo de cada 

item. 
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O julgamento do plano de trabalho será efetuado por comissão técnica constituída 
especificamente para este fim, formada por 3 servidores do Município de Gurupi, sendo o 

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças membro e presidente, ficando a indicação 

dos demais membros a cargo do Chefe do Executivo Municipal. 

 

A avaliação dos Planos de Trabalho será processada pela Comissão Especial, em reunião 
específica para esse fim, podendo ser realizada na mesma sessão, podendo, a critério do 

Presidente da Comissão Especial, em comum acordo com o Presidente da Comissão de 

Licitação, suspender a sessão para melhor análise dos conteúdos dos referidos Planos 

apresentados. 
 

12.2.  Metodologia de julgamento da proposta técnica 
 
12.2.1.  As Propostas Técnicas das licitantes habilitadas serão examinadas, 

preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

12.2.2  A análise e julgamento das Propostas Técnicas serão realizados por Comissão 
Técnica Especial. 
 

12.2.3. A Autoridade Competente deverá nomear os servidores que irão compor a aludida 

Comissão Técnica Especial, sendo o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, membro e 

Presidirá a Comissão. 
 
12.2.4. A avaliação da proposta técnica será processada pela Comissão Técnica Especial, 

em reunião específica para esse fim, podendo ser realizada na mesma sessão. Para atribuição de 

pontos frente às informações prestadas pelas licitantes foram descritos todos os itens pontuáveis 

pontuação máxima de até 100 (cem) pontos, distribuídos da seguinte forma: 
 
 

Itens Avaliados do Termo de Referência 

(Letra conforme item 12.1 do presente termo) 

Pontuação Máxima 

Total 

a) Capacidade Técnica da Proponente 10 

b) Sistema de Gestão da Qualidade 10 

c) Tempo de Experiência da Proponente – Tempo (T) 5 

d.1) Capacidade da Equipe Técnica da Proponente – 

Coordenadores 
50 

e) Trabalhos de Equipe 15 

f.1) Conhecimento do problema 5 

f.2) Plano de trabalho 5 

Nota Técnica Máxima 100 

 

12.2.5.  Será desclassificada a proposta técnica da licitante que não obtiver como Nota 

Técnica Máxima a pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), portanto a licitante 
deverá ter auferido no mínimo 50 (cinquenta) pontos. 
 

12.2.6.  A fim de facilitar a análise, avaliação e comparação das propostas, a Comissão 

Técnica Especial, poderá, se necessário, solicitar esclarecimentos sobre a Proposta Técnica. A 

solicitação e a resposta serão feitas sempre por escrito, e os esclarecimentos apresentados não 

poderão, em qualquer hipótese, constituir-se em alteração de quaisquer das condições da 
proposta como um todo. 
 

12.2.7.  Na avaliação da proposta técnica será determinado o Índice Técnico, que será 

obtido mediante a divisão da nota técnica da proposta em exame pela maior nota técnica total 

obtida dentre as classificadas, com a aplicação da seguinte fórmula: 
 

 

IT =  (NT / MNT) x 100 
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Onde: 

 

IT = Índice Técnico da proposta em exame 

NT = Nota Técnica da proposta em exame 

MNT   = Maior Nota Técnica obtida dentre as classificadas. 
 

12.2.8.  A Comissão Técnica Especial emitirá um laudo de julgamento, do qual constarão 
a classificação das propostas e a menção dos motivos de possíveis desclassificações. O 

resultado e classificação da pontuação das propostas técnicas serão informados mediante 

publicação oficial no placar de publicações da Secretaria Municipal de Administração, site da 

Prefeitura Municipal de Gurupi e por mensagem eletrônica enviadas aos licitantes e 

interessados, desde que devidamente identificados e com indicação do endereço de e-mail. 
 

12.3. Julgamento da Proposta de Preços: 

 
12.3.1.  As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, 

preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Termo. 
 

12.3.2.  Serão desclassificadas, nos termos do art. 48, inciso II da Lei n° 8.666/93, as 
Propostas de Preço que apresentarem valores baseados em outra proposta, inclusive com 

oferecimento de redução sobre a de menor valor, que contiverem qualquer item condicionante 

para a entrega dos serviços ou que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis. 
 

12.3.3.  Na avaliação das propostas comerciais, será determinado o índice de preço, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

IP = (MP / PP) x 100 

 

Onde: 

IP = Índice de preço da proposta em exame. 
MP = Menor preço proposto pelos proponentes. 
PP = Preço da Proposta em exame. 
 

12.3.4.  O preço a ser considerado para fins de determinação do Índice de Preços será o 
preço final da proposta que atender às exigências do edital. 

 

12.3.4.1. Por se tratar de licitação do tipo Técnica e Preço e para melhor entendimento, o preço 
final, citado no item 12.3.4 será o valor global da proposta apresentada pelo proponente. 
 
13. NOTA FINAL 

 

O cálculo da Nota Final (NF) das licitantes, até a segunda casa decimal e desprezada as 

demais, far-se-á de acordo com a média ponderada da Nota da Proposta Técnica (IT) e Nota da 
Proposta de Preço (IP), conforme representado a seguir: 

 

 

NF = (IT x 0,70) + (IP x 0,30) 

 

Onde: 
 

NF = Nota Final. 

IT = Índice Técnico. 

IP = Índice de Preço. 

0,70 = Peso atribuído à técnica. 
0,30 = Peso atribuído ao preço. 
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13.1.  No que tange à equação ponderada para o cálculo da pontuação final, privilegiar-se-á a 

técnica em percentual de 70%, e preço em percentual de 30% em relação ao todo do objeto, em 

razão de as demandas apresentadas distinguirem-se por conter elevada complexidade e 

especificidade técnica, requerendo conhecimento técnico especializado de natureza 

predominantemente intelectual de profissionais de variadas áreas, para a consecução dos 
trabalhos, a fim de atender às peculiaridades do objeto. 
 

13.2. Será declarada vencedora da licitação a licitante que obtiver a maior Nota Final (NF). 
 

13.3. Para efeito de atribuição das Notas e Índices serão consideradas, no máximo, 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula. 
13.4. A classificação final das propostas dar-se-á pela ordem decrescente das Notas Finais e, no 

caso de empate, após aplicação do disposto no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será realizado 

sorteio, na forma do §2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 
 

          
14. DA FORMA DE SOLICITAÇÃO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO DO SERVI-

ÇO, DOS LOCAIS, DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, RE-

CEBIMENTO DO SERVIÇO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 

14.1. Da forma de solicitação do serviço:  

14.1.1. O Serviço será solicitado através de emissão de ordem de serviços e fornecimento da 
nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes. 

 

14.2. Do prazo de execução: 

14.2.1. Todas as metodologias que devem ser utilizadas para os serviços propostos são usuais 

aos serviços a serem gerados, devendo estar compatibilizadas com as especificações técnicas 

definidas neste termo de referência  e com as normas técnicas usuais e aplicáveis, devendo 
conter ainda os critérios que se utilizará na execução dos trabalhos, os equipamentos, softwares 

e pessoal necessários, o sistema de controle da qualidade a ser empregado, cronograma físico 

contendo os prazos de execução de cada etapa e sub-etapas e de entrega dos produtos finais e 

um fluxograma mostrando a inter-relação entre as diversas etapas dos trabalhos, sendo que 

todos os serviços propostos deverão ser executados e entregues no prazo máximo em até 12 
(doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados da Solicitação do órgão interessado. 
 

14.3. Das condições de recebimentos dos serviços: 
14.3.1. O serviço deverá ser recebido pelo servidor designado, de acordo com o artigo 73, II, “a” e 

“b”, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
a) provisoriamente, em até 10 (dez) dias após a execução do serviço, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do mesmo com o solicitado na licitação; 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verificação 

do serviço pela contratante, 30 (trinta) dias após o recebimento provisório. 
 

14.3.2. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço se esse 

estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de 

Referência ou com o Edital. 
 
14.3.3. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá notificar 

a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária: 
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do serviço prestado, rejeitá-lo 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, mesmo após o recebimento 

definitivo, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

b) Exigir, na hipótese de substituição, correção ou complementação, que a Contratada o 

faça em conformidade com o especificado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 

contados da notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 
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14.4. Dos locais de execução do serviço e o responsável pelo acompanhamento, 

fiscalização, recebimento do serviço e atesto das notas fiscais: 

14.4.1. O serviço poderá ser executado em dias e horários que melhor atender à funcionalidade 

do objeto deste Termo de Referência. 
 

14.4.2. Para fiscalização, acompanhamento e recebimento do serviço, bem como o atesto das 
notas fiscais, fica designado como responsável uma Comissão Técnica Especial, sempre 

presidida pelo Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, juntamente com mais 2 (dois) 

membros, e-mail: secretariadefinancas@gurupi.to.gov.br observando-se no que couber ao fiscal, 

as obrigações elencadas no Instrumento Contratual, bem como as disposições do art. 67 da Lei 

8.666/93. 
 

15. DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DO SERVIÇO 

15.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERÃO vistoriar o local onde serão 

executados os serviços, com fins de conhecimento prévio da localização e características da área, 

inteirando-se das condições técnicas e da complexidade que envolve a execução. 
 
15.2. Registra-se que a realização da visita do local onde serão realizados os serviços, visa 

oportunizar à licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condições e 

características técnicas e locais, complementando com as informações constantes no Processo 

Administrativo através dos documentos técnicos específicos do objeto, para que a empresa tome 

conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participação no certame, elaboração de 
sua proposta e, se vencedora, na execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, 

qualquer alegação de seu desconhecimento quanto às condições locais para a execução do 

objeto. 
 

15.3. Quando da realização da visita técnica, a Contratante “sugere” que a mesma seja 

realizada, preferencialmente, por responsável devidamente autorizado pela licitante que tenha 
capacidade técnica suficiente para inteirar-se das condições e complexidades que envolvem a 

execução do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a nomeação/autorização do 

responsável para tal, bem como as informações que este lhe repassar acerca do local, dos 

serviços e das características extraídas através da visita realizada. 
 
15.4. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos dando margem à dupla interpretação, ou 

omissos nas especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização devidamente formalizados e 

elucidados antes da licitação do serviço. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada 

apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 

acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da 

Licitação. 
 

15.5. O prazo para realização da visita técnica será estipulado no Instrumento 

Convocatório devendo ser observadas as exigências deste Termo de Referência pelo 

representante da empresa licitante que deverá apresentar credenciamento/autorização para tal 

representação e documento de identidade com foto, e será acompanhado pelo responsável 
competente supracitado, que certificará sua presença na referida visita com a expedição do 

atestado. 
 

15.6. Para realização da visita técnica a licitante deverá agendar antecipadamente dia e horário 

na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi – TO, na Rua Quatorze de 

Novembro, n° 1500 - Centro,                 Gurupi – TO CEP: 77405-070, telefone: (63) 3315-0030, 
entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, que designará profissional competente para 

acompanhar o representante da empresa até o local bem como expedir o atestado de vistoria em 

nome da empresa.    
 

15.7. É vedada a realização de visita técnica por mais de um representante de licitante no 
mesmo dia e horário.  Devendo o servidor municipal responsável pelo agendamento e/ou 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua 14 de Novembro n° 1500, Centro, Gurupi – TO, CEP: 77405-070- Telefone: (63) 3315-0030 

 
 

17 
 

 

Anexo  01 – Termo de Referência – Concorrência Pública Nº 006/2019 

realização da visita administrar a efetivação das visitas de modo que não haja 

coincidências de agenda. 

 

15.8. Em virtude da realização da visita técnica, a licitante receberá o Atestado de Visita que 

será expedido pelo servidor designado, comprovando que foi realizada a exigida vistoria, não se 

admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento quanto às condições locais da 
instalação por parte da licitante. 
 

15.9. A(s) licitante(s) que optar(em) por não realizar a vistoria do local dos serviços, 

deverá(ão) declarar mediante emissão de Declaração Própria, ciência da localização, 

condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do 
objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão desta licitação, 

comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora conforme 

descreve este Termo de Referência, o Instrumento  Convocatório, seus Anexos e Sub Anexos.. 
 

15.10. O Atestado de Vistoria ou a Declaração Própria citado acima deverá ser apresentado 

no dia da sessão da licitação dentro do envelope de habilitação, como requisito de habilitação 
técnica. 
 

15.11. Não será admitida, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas 

participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto às condições locais para a 

execução do objeto, tenham realizado ou não a vistoria. 
 

15.12. É de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorrência de eventuais prejuízos em 

virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra/serviços. 
 

16. DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1. O pagamento em favor da Contratada será efetuado através de Ordem Bancária na conta 
corrente em nome da empresa, em parcelas mensais e sucessivas, onde o valor será obtido pela 

apresentação de medição dos serviços efetivamente prestados, tomando-se por base teórica o 

cronograma de execução, limitando-se ao valor unitário contratado, respeitando o total de cada 

serviço, após a emissão da nota fiscal/fatura/documento equivalente, desde que não haja fator 

impeditivo imputável à Contratada e será efetuado em até 30 dias após o serviço prestado. 
 

16.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal 

que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 

16.3. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao serviço 

executado, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o 
número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 

16.3.1 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Concorrência, Nº do Instrumento 

Contratual e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 

16.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

Administração, e deverá estar acompanhada da requisição de compras/ordem de 

serviço/autorização de empenho emitida pelo Departamento de Compras/Contratante, 

devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
 

16.3.3. A nota fiscal deverá ser emitida ao final de cada mês, constando todos os serviços e as 

quantidades executadas naquele mês de referência, sendo conferido e atestado por responsável 

da Contratada com identificação do referido servidor, acompanhado do respectivo relatório de 

medição discriminado de fácil entendimento a todos os departamentos que necessariamente 
manusearão o procedimento de pagamento. 
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16.4. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de 

comprovação da Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço- FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
 

16.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS 
17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos 

específicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, consignados na seguinte 

dotação orçamentária: 
Ação: Projeto Modernização Implantação do SIG – Sistema Informatizado de 

Georreferenciamento. 
Dotação: 13.1305.04.129.0464.1274 
Elemento da Despesa: 44.90.39 – 44.90.40 
Fonte de Recurso: 060 e 010 

 

18. DA CONTRATAÇÃO 

18.1. Após a homologação da Adjudicação e do procedimento da Licitação, a licitante vencedora 

do certame será convocada por autoridade competente, para assinar ou retirar Contrato ou 

Instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do ato convocatório, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

8.666/93. 
 

18.2. No ato de firmar o termo contratual a Contratada deverá apresentar: 
a) Prova de registro da empresa perante Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU com jurisdição no Estado em 

que for sediada a Empresa Proponente. A prova de regularidade dar-se-á através da 

Certidão de Pessoa Jurídica do CREA e/ou CAU em vigor na data da assinatura do 

contrato; 
b) Inscrição da empresa licitante no Ministério da Defesa na categoria “A”; 

c) Indicação dos profissionais técnicos qualificados em nível superior, com 

formação/qualificação de acordo com o item 8 do presente termo de referência, que se 

responsabilizarão pelos trabalhos, sendo, no mínimo: 01 (um) Coordenador Geral; 01 

(um) Coordenador de Cadastro Imobiliário;  01 (um) Coordenador de Geoprocessamento;  

01 (um) Coordenador de Planta Genérica de Valores e  01 (um) Gerente de Projetos; 
d) Possuir em seu quadro (matriz ou filial), Responsável Técnico habilitado perante 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA sendo Engenheiro Agrimensor, ou 

Engenheiro Cartógrafo, ou Engenheiro de Geodésia e topografia ou Engenheiro Geógrafo 

(de acordo com as atribuições privativas dadas pela Resolução 218 do CONFEA), e/ou 

Responsável Técnico habilitado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (de 
acordo com as atribuições privativas dadas pela Lei 12.378/2010 e Resolução 51 do 

CAU/BR). 

 

18.2.1. A prova de que a empresa possui os profissionais citado no item anterior em seu quadro 

funcional e do registro no CREA, dar-se-á da seguinte forma: 
a) Em se tratando de sócio da empresa, a prova será feita por intermédio da apresentação 

do Contrato Social ou Ato Constitutivo; 

b) No caso de empregado, mediante cópia da carteira de trabalho ou outro documento legal 

que comprove o vínculo empregatício, nos termos da legislação vigente; 

c) No caso de contrato de serviço, o mesmo deverá ser apresentado na íntegra em original 

ou cópia autenticada; 
d) Para comprovação do registro dos profissionais junto ao CREA, deverá ser apresentada a 

Certidão de Registro de Pessoa Física, da região da sede da empresa. 
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18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por igual período quando solicitado e 

devidamente justificado no seu transcurso e desde que o motivo seja devidamente justificado e 

aceito pela autoridade competente da Administração. 
 

18.4. É facultado à Contratante, quando o convocado, deixar de firmar no prazo estabelecido no 
Art. 64 da lei 8.666/93, o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, 

ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 
8.666/93. 
 

18.5. Decorridos o prazo de validade de sua proposta, sem convocação para a contratação, fica o 

licitante liberado dos compromissos assumidos. 
 

19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
19.1. Para fiscalização do contrato e atesto das notas fiscais da prestação do serviço fica 

designado o servidor Senhor Kleber Alves Barros, Coordenador, telefone para contato: (63) 

3315-0025 observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no Instrumento 

Contratual, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
19.1.1. O Fiscal do Contrato na competência de representante da Administração anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

19.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 

19.2.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes à execução do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante. 
 

19.3.  A Fiscalização exercida por interesse da Contratante não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, durante a vigência do Contrato, por danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 

irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 

seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 

19.4. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a vigência do contrato, não poderá 
ser invocada para eximir a Contratada das responsabilidades e obrigações assumidas para a 

execução do objeto. 
 

19.5. A comunicação entre a Fiscalização deste contrato e a Contratada será realizada através 

de correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto. 
 

20. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações das partes: 
 

20.1. Das obrigações da Contratante: 

a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas neste Termo de 
Referência 

b) paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou 

total; 

c) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato; 

d) acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Administração a execução do 
contrato; 
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e) fornecer à Contratada todos os dados gerenciais, contábeis e financeiros, documentos e 

informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços contratados em 

tempo hábil; 

f) orientar os servidores públicos municipais, acerca da necessidade, forma e limites, para 

que, no âmbito de suas atribuições e conhecimentos, prestem colaboração à Contratada 

quando na execução de suas tarefas; 
g) fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços prestados/executados e se necessário 

notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na 

prestação/execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

20.1.1. A Contratante se reserva no direito de propor alterações no cronograma de execução 
decorrentes do interesse   público. 
 

20.2. Das obrigações da Contratada: 

a) executar os serviços com profissionais qualificados e com expertise na área; 

b) responsabilizar-se pelo pagamento dos salários de seus profissionais, bem como pelo 

cumprimento de todas as obrigações legais, paralegais e de qualquer natureza para com os 
seus funcionários, notadamente as referentes ao cumprimento das leis trabalhistas, 

previdenciárias, securitárias e tributárias; 

c) responsabilizar-se por quaisquer prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes etc. 

decorrente de culpa, limitados ao valor global da presente contratação; 

d) manter sigilo quanto às informações e documentos que receber e tiver acesso na execução 
do objeto a ser contratado, não podendo divulgá-los de forma alguma para terceiros, 

devendo, ao término do contrato, devolver o acervo reunido durante a realização dos 

diagnósticos; 

e) responsabilizar-se por todas as despesas (transporte, seguros, combustível, hospedagem, 

refeições e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao serviço, quando for o caso; 

f) manter pessoa responsável com competência técnica e administrativa para representá-la 
quando do acompanhamento na execução dos serviços; 

g) reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução dos serviços; 

h) em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Finanças de Gurupi-TO; 

i) propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela 

Administração, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou 

parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária e recusar 

os serviços disponibilizados que julgar inadequados; e 
j) manter durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

k) executar o serviço com técnica e qualidade dentro do prazo, com segurança e demais 

condições estipuladas neste Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em 

sessão e valor adjudicado e homologado, sendo observadas as exigências e informações do 
servidor municipal responsável, sem nenhum custo oneroso para esta Administração em 

relação à execução; 
l) fornecer equipe especializada no desenvolvimento do trabalho, funcionários capacitados e 

com coordenação adequada; 

m) fornecer treinamento/capacitação e orientação técnica aos profissionais indicados pela 

Contratante, fornecendo os esclarecimentos necessários; 
n) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de 

qualificação exigidas na licitação; 

o) corrigir incorreções nos serviços executados quando necessário, sem ônus para a 

CONTRATANTE, durante o período de vige ncia do contrato; 
p) responder por todos os ônus referentes a entrega e serviços fornecidos assim como os 

salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o Contrato; 
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q) responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros ou contratante, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

r) garantir o suporte dos softwares propostos para solução tecnológica; 

s) responsabilizar-se por quaisquer acidentes no transporte dos equipamentos, instalação dos 

produtos contratados e execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços 
públicos, o uso indevido de patentes, e ainda por fatos de que resultem a destruição ou 

danificação dos produtos contratados, estendendo-se essa responsabilidade até a 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e a integral liquidação de indenização 

acaso devida a terceiros; 

t) responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais 
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos contratados, inclusive licença 

em repartições públicas; 

u) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 

v) assumir toda a responsabilidade pelos ônus decorrentes das leis trabalhistas, 

previdenciárias e encargos sociais, mantendo a CONTRATANTE à margem de quaisquer 

ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer 
circunstâncias, nesse particular, considerada única empregadora; 

w) responsabilizar-se pela execução dos serviços em plena conformidade com as 

Especificações Técnicas Básicas obrigando-se a reparar ou refazê-los, caso venham a 

apresentar defeitos ou incorreções, sem ônus adicionais à CONTRATANTE; 

x) fornecer os documentos requisitados pela CONTRATADA, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas e em casos de urgência no mesmo dia. Entendem-se como urgência 

as solicitações enviadas por pessoas autorizadas; 

y) atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do serviço; 

z) comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias; 
aa) comunicar à CONTRATANTE da modificação em seu endereço ou informações de contato, 

sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço 

constante no Contrato; 
bb) comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, por 

escrito e tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de 
qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

21.1. À licitante/Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das 

responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições 

estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/93, conforme disposto: 
 

I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal à licitante, 

advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso 

de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos 
seguintes: 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 

c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) 

dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; 

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as 

outras sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, 

por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 

sobre o valor total Contratado; 
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b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, 

por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual 

não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral; 
c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total da obrigação assumida; 
d) Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da 
proposta; 

e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de 

fato superveniente e não aceito pelo Presidente no ato da sessão: 15% (quinze por cento) 

sobre o valor total da proposta; 

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos 

 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 

IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida 

sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelo prejuízo resultante, considerando para 

tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 
 

21.1.1. Para os fins do item 21.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
 

21.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 

21.3. As sanções previstas nos itens I, III, e IV do item 21.1, poderão ser aplicadas juntamente 

com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 

estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 
 

21.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer 

pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas 

tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário 
Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, 

o prazo e o local de instalação das razões de defesa. 
 

21.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito 

constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 
 

21.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 21.1 são da competência da Autoridade 

Competente, conforme o caso. 
 

21.6. A sanção prevista no item IV do item 21.1 é da competência de autoridade superior 
competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo 
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de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de 

sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 
 

Gurupi- TO, 24 de Outubro de 2019.                                                                                                                  

 

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

 

 
Joyce Brito Ribeiro 

Coordenador I 

Secretaria de Administração 

Contato: (63) 3311-4309 

 

 
Responsável pela elaboração da descrição técnica dos serviços: 

 

 

 

 
Kleber de Souza Barros 

Coordenador I 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

Contato: (63) 3301-4323 

 

 
 

Aprovo o presente Termo de Referência, 

 

 

 
 

Mário Cezar Lustosa Ribeiro 

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

Decreto nº 395/2019 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

SUBANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 
Descrição dos Serviços 

 
 
1. Plano de Trabalho 
A CONTRATADA devera  detalhar a Metodologia de Desenvolvimento e o Modelo de Gerenciamento dos Serviços 
a serem executados, considerando os seguintes itens: 

a) Metodologia de desenvolvimento, compatí vel com as especificaço es te cnicas definidas neste Termo de 
Refere ncia e com as normas te cnicas usuais e aplica veis, com descriça o detalhada de: 

• Crite rios e seque ncia dos trabalhos; 

• Cronograma detalhado, contendo os prazos de execuça o de cada etapa e sub-etapas e de entrega dos 
produtos finais; 

• Pessoal envolvido e suas funço es, de acordo com os requisitos deste Termo de Refere ncia; 

• Infraestrutura disponí vel nos locais onde os serviços sera o executados; 

• Me todos, te cnicas e ferramentas a serem utilizados; 

• Apresentaça o e entrega dos produtos. 
b) Modelo de Gerenciamento dos Serviços em consona ncia com os princí pios do PMI – Project 

Management Institute, descrevendo o modelo de gesta o que possibilite o acompanhamento, controle e 
validaça o por parte da CONTRATADA e da CONTRATANTE, quando for o caso, conforme itens a seguir: 

• Procedimentos propostos para comunicaça o e formalizaça o de deciso es entre as partes; 

• Principais pontos de controle interno da qualidade dos serviços; 

• Procedimentos propostos para inspeça o, testes e validaça o dos trabalhos; 

• Procedimentos a serem adotados para aça o corretiva e preventiva; 

• Garantia oferecida sobre os produtos entregues; 

• Capacitaça o dos usua rios dos produtos. 
 

O plano de trabalho devera  ser entregue pela vencedora do certame no ato da contrataça o, este sera  analisado e 
oportunamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Gurupi, atrave s da Secretaria Municipal de Planejamento 
Finanças, lembrando que o referido plano deve obedecer rigorosamente o prazo de contrataça o previsto do 
presente termo. 
 
Juntamente com o Relato rio do Plano de Trabalho, devera  ser entregue a licença de voo expedida pelo Ministe rio 
da Defesa, bem como o plano de voo que sera  executado. 

 
 

2. Implantação de Rede de Referência Topográfica 
 
A rede de refere ncia topogra fica ou apoio de campo ba sico planialtime trico, devera  ser constituí do por uma rede 
de ve rtices de 1ª ordem, a serem implantados e determinados por rastreamento de sate lites GPS, com origem 
em um ve rtice de 1ª ordem da rede de apoio fundamental da Rede Nacional de GPS, pertencente ao SGB, Sistema 
Geode sico Brasileiro. 
O sistema de refere ncia a ser empregado e  o SIRGAS2000, mantendo os padro es do Sistema Cartogra fico 
Nacional, conforme a Resoluça o do Presidente do IBGE No 1/2005 que altera a caracterizaça o do Sistema 
Geode sico Brasileiro, sendo que as monografias finais dos ve rtices implantados tambe m devera o ser 
apresentadas em SAD-69 / SIRGAS2000. Para garantir o emprego do SIRGAS2000 devera o ser utilizadas as 
estaço es SAT oficiais do IBGE. 
Devera o ser utilizados receptores geode sicos de dupla freque ncia (L1 e L2) operando no modo esta tico po s-
processado, que ocupara o os ve rtices implantados por um tempo de rastreio mí nimo que permita ao software 
resolver as equaço es de ambiguidades, possibilitando o ca lculo das coordenadas geode sicas. 
A monumentalizaça o devera  ser executada por marcos de concreto armado, na forma tronco piramidal com 
altura de 50 cm e bases quadradas de 30 cm a inferior, e 20 cm a superior encimada por uma chapa meta lica 
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cravada no topo, na qual devera  conter a identificaça o do marco, o nome da instituiça o Contratante e as 
inscriço es “PROTEGIDO POR LEI”. O marco devera  ficar aflorado 10cm da base e esta a 5cm do solo. 
Todos os ve rtices determinados por GPS devera o ser nivelados geometricamente, com nivelamento e contra 
nivelamento, com origem em refere ncias de ní vel da rede de apoio fundamental da Rede Altime trica, 
pertencente ao SGB, Sistema Geode sico Brasileiro. 
Na a rea do recobrimento devera o ser implantados 20 (vinte) marcos de 1ª ordem com respectivos marcos de 
orientaça o, objetivando atualizaço es de mapeamento posteriores por qualquer me todo. 
A Contratada devera  apresentar um plano de execuça o deste serviço para aprovaça o pela Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças. 
Para cada marco de a rea urbana, ve rtice e RN do apoio ba sico implantado ou utilizado, devera  ser elaborada 
uma monografia que reu na todos os dados relativos ao ve rtice ou RN necessa rios ao seu futuro uso, tais como: 
coordenadas UTM (em caso de ve rtices) e geogra ficas, datum horizontal e vertical, meridiano central, altitude 
ortome trica, itinera rio de localizaça o, croqui de localizaça o, caracterí sticas, foto do local e dados da 
Contratante. 

 
2.1. Manual e Minuta de Lei 

A Contratada devera  elaborar um manual com os procedimentos que terceiros devam seguir para apresentar 
projetos a  Prefeitura que devera o ser incorporados a  Base Cartogra fica. Devera  tambe m auxiliar o 
Departamento responsa vel na elaboraça o de legislaça o, que determine que projetos de topografia realizados 
dentro da a rea urbana do Municí pio, a serem aprovados no a mbito municipal, sejam referidos a  rede de marcos 
geode sicos, e, consequentemente, amarrados a  Rede Geode sica Municipal. 

 
 

3. Cobertura aerofotogramétrica com GSD 0,10m ou Melhor 
 
O voo devera  ser realizado de modo a garantir a resoluça o espacial ma xima da imagem de 10 cm, a ser 
executado com aeronave especialmente adaptada a  misso es de aerolevantamentos, equipamento rastreador 
de sate lites do sistema NAVSTAR-GPS, antena geode sica L1/L2 e unidade inercial de mediça o – IMU de forma 
a permitir a execuça o de voo apoiado. 
A ca mara ae rea devera  estar instalada de tal maneira que as objetivas na o sejam atingidas por respingos de 
o leo, reflexos de raios solares, gases de combusta o, ou turbule ncia gerada pelas he lices. Se houver vidros fixos 
sob as objetivas, estes na o devera o apresentar distorço es. 
A aeronave devera  estar homologada para a execuça o de serviços de aerofotogrametria junto a  Age ncia 
Nacional de Aviaça o Civil - ANAC. 
A ca mera aerofotograme trica digital de grande formato devera  ter as seguintes caracterí sticas: 

• As imagens devera o ser adquiridas por ca maras aerofotograme tricas digitais de grande formato, com 
me todo de aquisiça o de imagens por quadro (frame) ou varredura, admitindo-se o uso de ca maras com 
mais de uma objetiva; 

• Quadro mí nimo de exposiça o com largura maior que 12.000 pixels na banda pancroma tica. 
• Resoluça o geome trica do sensor CCD mí nima de 8 micra (tamanho fí sico do pixel); 
• Capturar simultaneamente as bandas PAN, RGB e NIR em sensores independentes, de forma a 

permitir modelagens para destaque de alvos e classificaça o tema tica por meio de combinaço es de 
bandas; 

• Possuir sistema inercial (INS/IMU) com precisa o mí nima de 0.01º e GNSS integrado a  ca mera e a  
aeronave para registros dos dados de atitude da ca mera e aeronave; 

• Resoluça o espectral mí nima de 12 bits em cada banda espectral; 
• Ajuste de abertura e velocidade do diafragma; 
• Possuir dispositivo de correça o de arrastamento da imagem (FMC) de ate  50 pixels. 
• Equipada com filtros de acordo com as especificaço es do fabricante, para evitar a aça o de radiaça o 

ultravioleta; 
• Capacidade de armazenamento de imagens correspondente a totalidade da autonomia da aeronave 

em trabalho efetivo de aerofoto. 
 
O sistema de gerenciamento de voo, onde tambe m e  feito o pre vio planejamento da missa o fotograme trica, 
devera  permitir a visualizaça o do voo em tempo real, possibilitando a seleça o das faixas e definiça o da melhor 
manobra para cada entrada e saí da de faixa, bem como a qualidade e continuidade dos dados GPS/Unidade 
Inercial de Mediça o - IMU e funcionamento da plataforma. Ale m disso, devera  ter sistema de visualizaça o das 
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imagens a  medida que as fotos forem sendo tomadas de forma a possibilitar o controle de qualidade durante o 
trabalho. A interface de visualizaça o instanta nea das imagens devera  possibilitar o ajuste de brilho e contraste, 
bem como a marcaça o das fotos cuja qualidade ficou duvidosa para serem tomadas novamente. Essa 
possibilidade na o descarta, naturalmente, o controle de qualidade final, que obrigatoriamente devera  ser feito 
em escrito rio, para a decisa o final de possí veis revoos. 
O armazenamento de imagens devera  ser feito de forma redundante (com backup) durante o voo de forma a 
minimizar os riscos de falha de gravaça o. A gravaça o dos dados GPS/Unidade Inercial de Mediça o - IMU e 
demais informaço es sobre o voo fotograme trico devera  ser gravado em unidade independente de memo ria 
de tal forma que permita a co pia posterior para processamento. 
Para melhor qualidade da geometria do voo a ca mera devera  ser montada sobre uma plataforma 
giroestabilizada para compensaça o das oscilaço es do avia o durante o voo, de forma que os a ngulos residuais 
de verticalidade do eixo o tico sejam inferiores a 3º, sendo de 2º a me dia por faixa. Ale m disso, devera  corrigir 
automaticamente o a ngulo de deriva, uma vez que a plataforma devera  funcionar integrada ao sistema de 
gerenciamento de voo e o GPS/IMU. 
A unidade de mediça o inercial IMU/GPS devera  registrar continuamente os a ngulos de giros residuais da 
ca mera (na o absorvidos pela plataforma) a uma taxa mí nima 200 Hz com uma precisa o na o inferior a 
0,01º, po s-processado, por meio de um sistema triplo de girosco pios. O sistema tambe m dotado de receptor 
GNSS geode sico de dupla freque ncia L1/L2 devera  adquirir os sinais da constelaça o de sate lites a uma taxa 
de 1 Hz, de tal forma a possibilitar o processamento po s-voo e obtença o da posiça o do centro perspectivo 
da ca mera (X, Y, Z, φ, ω, κ) no momento da tomada da foto. 
Antes de começarem as operaço es aerofotograme tricas devera  ser fornecido a  Comissa o Te c n i c a  de 
Fiscalizaça o o certificado de calibraça o da ca mara com data de validade na o superior a 2 (dois) anos, a 
contar da data da assinatura do contrato. Sera  procedida a inspeça o da ca mara na aeronave e das condiço es 
gerais dos equipamentos de navegaça o. 

 
3.1. Apoio de Campo Suplementar 

O apoio de campo suplementar devera  se constituir por pontos, a serem determinados por rastreamento de 
sate lites GPS, com origem em ve rtices do apoio ba sico planime trico, com o objetivo de determinar 
coordenadas e altitudes em pontos identifica veis nas fotografias ae reas, das respectivas escalas de voo, que 
sera o escolhidos e determinados com a finalidade de apoiar a planialtimetria dos pares estereosco picos. 
Devera o ser utilizados receptores geode sicos, operando no modo esta tico po s-processado, que ocupara o os 
pontos implantados por um tempo de rastreio mí nimo que permita ao software resolver as equaço es de 
ambiguidades, possibilitando o ca lculo das coordenadas geode sicas. 
Para a determinaça o das altitudes dos pontos de apoio suplementar devera  ser elaborada uma carta geoidal 
local atrave s do rastreio de RRNN, obtendo-se as altitudes geome tricas (elipsoidais) determinadas por GPS 
para transforma -las em altitudes ortome tricas. A Contratada devera  apresentar um plano de execuça o deste 
serviço para aprovaça o da Comissa o de Fiscalizaça o. 

 
3.2. Cálculos e Processamentos 

 
Os ca lculos planime tricos devera o ser efetuados com coordenadas geode sicas na projeça o UTM, SAD-69 e 
SIRGAS (Sistema de Refere ncia Geoce ntrico para as Ame ricas), meridiano central 45° oeste de Greenwich. 
Os ca lculos altime tricos devera o ser efetuados com origem na rede altime trica do SGB, altitudes ortome tricas, 
tendo como datum vertical o mare grafo de Imbituba-SC. 
Os ca lculos e processamentos das operaço es de campo devera o ser feitos durante o decorrer dos trabalhos no 
pro prio campo ou no escrito rio local, possibilitando o acompanhamento dia rio das preciso es. 
Toda a documentaça o gerada no processamento de GPS (gra ficos de planejamento, cadernetas de observaça o 
e relato rios de processamentos) devera  ser devidamente catalogada. 

 
3.3. Aerotriangulação 

 
O objetivo da aerotriangulaça o e  calcular os para metros de orientaça o externa das imagens, tendo como 
resultado as coordenadas X, Y, Z dos centros perspectivos e os a ngulos ω, φ e  no momento da tomada 
das fotos com precisa o compatí vel para a escala final de 1:1.000. 
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Uma vez que devera  ser executado o voo apoiado sera o obtidos diretamente os dados de orientaça o exterior 
durante a execuça o do voo. Todavia sera  obrigato ria a execuça o da aerotriangulaça o a fim de refinar ou 
pelo menos compatibilizar esses dados com preciso es requeridas para as escalas do projeto, utilizando para 
isso, coordenadas terrestres obtidas na fase do apoio suplementar, como ja  descrito. 
Devera  ser empregado o ajustamento baseado no me todo de feixes perspectivos sendo a unidade do processo 
a imagem. Esse me todo de aerotriangulaça o devera  permitir a introduça o das mediço es GPS/INS 
provenientes do receptor GPS e do IMU, somado aos dados dos pontos de apoio do terreno e dos pontos na 
imagem. 
Ressalta-se que o nu mero e distribuiça o dos pontos suplementares devera o garantir as preciso es esperadas no 
resultado da aerotriangulaça o para a elaboraça o dos produtos cartogra ficos na escala final de 1:1.000. 
Os pontos de enlace entre modelos podera o ser obtidos automaticamente por meio de algoritmos de 
correlaça o de imagens, em densidade e distribuiça o uniformes. 
Todavia os pontos coletados em campo do apoio suplementar devera o, necessariamente, serem inseridos 
atrave s da leitura em este reo. Finalmente devera  ser feito o ajustamento para a eliminaça o de possí veis erros 
sistema ticos e aferiça o da precisa o final desejada. 
Em cada imagem devera o ser distribuí dos no mí nimo 3 pontos fotograme tricos por regia o de Gru ber, 
totalizando 27 pontos por imagem e nas regio es de superposiça o entre fotos adjacentes (modelos 
estereosco picos) devera o ser medidos no mí nimo 3 pontos fotograme tricos por regia o de Gru ber bem 
definidos, totalizando 18 pontos por modelo estereosco pico. 
Nas regio es de superposiça o entre as faixas adjacentes, devera  ser garantida a existe ncia de no mí nimo 2 
pontos de ligaça o por regia o de Gru ber, totalizando 6 pontos nessa regia o. 
Devera o ser incluí dos, tambe m, pontos fotograme tricos situados no ní vel d’a gua de rios e lagos, para que sirvam 
de controle e verificaça o da compatibilidade dos resultados com o escoamento normal das a guas. 

Apo s o ajustamento final, sera  elaborado o relato rio final e um esquema geral da aerotriangulaça o ilustrando 
todas as informaço es necessa rias para uma melhor interpretaça o e ana lise dos dados, comprovando o pleno 
atendimento as preciso es estabelecidas, conforme a seguir. 

 
3.3.1 Controle de Qualidade da Aerotriangulação 

 
As tolera ncias admitidas para a verificaça o da Aerotriangulaça o sera o analisadas com base nos resí duos dos 
pontos de campo. 
Para os pontos utilizados no processamento, o Erro Me dio Quadra tico (EMQ) entre as coordenadas obtidas na 
Aerotriangulaça o e as coordenadas de seus respectivos pontos levantados em campo, na o devera  ser superior a s 
seguintes tolera ncias: 

a) Erro Me dio Quadra tico Planime trico nas componentes X e Y (EMQX, EMQY): 
EMQX ≤ 1 pixel 
EMQY ≤ 1 pixel 
b. Erro Me dio Quadra tico Altime trico (EMQZ): 
EMQZ ≤ 2 pixels 

Esses valores sa o estimados para o conjunto de pontos utilizados no processamento, a partir das coordenadas 
obtidas na Aerotriangulaça o e seus respectivos valores levantados em campo. 
Nenhum dos pontos de campo pode apresentar Erro Ma ximo superior a s seguintes tolera ncias: 

a) Erro Planime trico para as componentes X e Y (EmaxX, EmaxY): 
EmaxX ≤ 2 pixels 
EmaxY ≤ 2 pixels 
b. Erro Altime trico para a componente Z (EmaxZ) 
Emaxz ≤ 4 pixels 

 
 

4. Perfilamento a laser com no Mínimo 4 pts/m2 
 

O perfilamento ae reo a laser visa a obtença o de produtos cartogra ficos na escala 1:1.000 que atendam o Padra o 
de Exatida o Cartogra fico com classificaça o A, conforme especificaça o da CONCAR (Comissa o Nacional de 
Cartografia). 
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As aeronaves utilizadas para o perfilamento a laser devem possuir caracterí sticas de estabilidade, sustentaça o, 
teto de serviço, autonomia de voo e equipamentos de orientaça o e navegaça o compatí veis com as prescriço es do 
voo a realizar. 
As aeronaves devem ser homologadas pela Agencia Nacional de Aviaça o Civil (ANAC) para execuça o de serviços 
ae reos especializados de aerolevantamento e com o respectivo formula rio SEGVOO 001 do sensor a ser 
utilizado. Anteriormente ao iní cio do aerolevantamento, a CONTRATADA devera  apresentar, juntamente com 
planos de voo gra fico e analí tico, a autorizaça o para o aerolevantamento da a rea de interesse – AVOMD, emitida 
pelo Ministe rio da Defesa. 
O sensor laser devera  ser calibrado previamente ao iní cio dos trabalhos, sendo que tais informaço es devem 
constar no relato rio te cnico de conclusa o dos serviços, entregue junto com os produtos finais. 
O sensor laser devera  ser dotado de sistema de inercial (IMU) integrado a GNSS para determinaça o da atitude 
(ω, φ, κ) e coordenadas do sensor. O sistema inercial devera  ter precisa o de 0,005° roll e pitch e 0,008° heading, 
ou melhor. 
Sempre que uma faixa de voo for interrompida, a continuaça o da faixa seguinte devera recobrir a faixa anterior 
numa dista ncia de pelo menos o correspondente a uma vez a largura total da faixa. 
As estaço es de refere ncia terrestres (Bases terrestres), para rastreamento por GNSS simulta neo ao voo, devera o 
estar distribuí das de tal forma que na o fiquem mais que 30 km dos limites da a rea a ser coberta ou entre si. 
A densidade me dia de varredura devera  ser tal que permita a adequada representaça o do relevo, devendo ser 
considerada densidade de pelo menos 4 pontos/m2, em terreno desprovido de vegetaça o e outros objetos 
superficiais (MDS igual ao MDT). 
A definiça o da abertura de varredura devera  levar em conta a densidade de pontos no terreno e a presença de 
vegetaça o de forma a maximizar a penetraça o da radiaça o do laser em regio es com vegetaça o densa. 
A precisa o das coordenadas dos pontos obtidos no perfilamento devera  ser de H/2.000 m, ou melhor, 
planime trica, sendo H a altura de voo, e de 0,15 m, ou melhor, em altimetria, considerando pontos ao ní vel do 
solo isentos de vegetaça o e elementos na o pertencentes ao solo (veí culos, placas, postes, etc.), para um intervalo 
de confiança de 1Σ (um sigma = 68%). 
A execuça o da operaça o de perfilamento a laser na o devera  ser efetuada em dias com chuva, garoa, neblina ou, 
com ocorre ncia de nuvens em altura inferior a prevista de voo respeitando a total ause ncia de nuvem. 
Durante a operaça o de voo na o devera o ocorrer inclinaço es superiores a 20° nos a ngulos que definem a atitude 
da aeronave, evitando assim a perda do sinal de sate lites de posicionamento durante o perfilamento. 

 
5. Geração de ortofotos 

 
A ortoretificaça o das imagens devera  ser feita a partir dos elementos de orientaça o exterior obtidos 
diretamente durante o voo fotograme trico, refinados e ajustados pela aerotriangulaça o e do modelo digital do 
terreno obtido no perfilamento laser. Devera  ser executado em estaço es gra ficas computadorizadas dotadas de 
software gra fico especí fico para Cartografia Digital, de qualidade comprovada e com licença de uso. 
A verificaça o da qualidade posicional final das ortoimagens devera  ser feita por pontos de controle em campo 
previamente conhecidos. 
O datum planime trico a ser utilizado e  SIRGAS2000, e o datum altime trico, sera  o mare grafo de Imbituba-SC. 
Feita a ortorretificaça o das imagens, devera  ser feita a mosaicagem das diversas ortofotos de forma a criar 
uma representaça o contí nua de toda a a rea coberta. O mosaico devera  ser submetido a te cnica de realce e 
balanceamento de cores de forma a possibilitar a compatibilizaça o da estatí stica do histograma de todo o 
bloco, resultando a composiça o de um mosaico homoge neo, sem diferenças significativas de cores. 
Apo s a obtença o da ortoimagem contí nua de toda a a rea voada, esta devera  ser recortada de acordo com a 
articulaça o das folhas a ser definida pela Contratante. 
As ortofotos devera o ser feitas com a resoluça o de 10 cm. Na o sera o admitidas possí veis imperfeiço es fruto do 
processo de ortorretificaça o e mosaicagem automa tico ou de incompatibilidade da relaça o entre a resoluça o 
das imagens e do MDT, desde que as ortofotos finais atendam aos crite rios de precisa o para escala de 1:1.000. 
O MDT - Modelo Digital do Terreno – sera  gerado atrave s do perfilamento laser aerotransportado, visando obter 
dados altime tricos do terreno, com densidade compatí vel e a escala dos produtos finais. 
Os elementos da altimetria devera o ser armazenados em arquivo digital 3D, para uso na geraça o do MDT. 
Na geraça o das ortofotos devera  ser observado o recorte por folha com margem maior que o limite da mesma 
de modo que a folha seja retangular com linhas e colunas paralelas a s quadrí culas, e que permita uma 
superposiça o das ortofotos vizinhas. 
Nas emendas das ortofotos devera  ser feito tratamento da imagem quanto ao ajuste radiome trico 
(luminosidade e descontinuidade entre folhas adjacentes), contraste e tonalidade. 
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As ortofotos digitais coloridas devera o ser no formato TIFF e JPG com georreferenciamento em TFW e JGW, e 
no formato geotiff. 
Em a reas densamente construí das, contendo pre dios altos, a empresa executante devera  executar estudo 
detalhado do aproveitamento de partes da imagem a agregar a  ortofotocarta final, de forma a procurar 
minorar os efeitos residuais da perspectiva co nica e de possí veis sombras, mesmo que essa soluça o venha 
acarretar maior incide ncia de linhas de corte e ligaça o (cut lines). 
As ortofotocartas finais devera o ser compostas apenas pela ortofoto georeferenciadas e uma moldura, 
correspondente a um arquivo do tipo autocad de extensa o dwg, a ser definida oportunamente pela 
Contratante, contendo, basicamente, as seguintes informaço es te cnicas: 

• Dados  gerais  dos  equipamentos  e  programas  utilizados  na  geraça o  da ortofotocarta; 
• Dados do sistema de projeça o (UTM); 
• Datum horizontal e datum vertical; 
• Escalas gra fica e nume rica; 
• Data do voo e da ediça o da planta; 
• Articulaça o das folhas; 
• Declinaça o magne tica e data de refere ncia; 
• Converge ncia meridiana no centro da folha; 
• Fator de correça o linear (K); 
• Coordenadas planas do sistema UTM (reticulado de 10 cm x 10 cm, na escala da planta); 
• Coordenadas geogra ficas dos cantos da folha e dos paralelos e meridianos indicados, nas bordas e no 

interior da planta; 
• Nu mero co digo da folha; 
• Entidade executora; 
• Entidade contratante. 

 
6. Restituição Estereofotogramétrica 

 
A restituiça o digital nas escalas 1:1.000 devera  ser executada on line, em ambiente 3D, atrave s do registro de 
dados em meio magne tico, obtidos diretamente de informaço es provenientes dos restituidores e devera o 
apresentar registros das coordenadas diretas dos dados, atrave s do emprego de sistema automa tico de 
aquisiça o de coordenadas. A restituiça o digital devera  ser elaborada considerando a representaça o na escala de 
1:1.000, com apresentaça o dos registros em metros, com duas casas decimais, e devera o ser restituí dos todos os 
detalhes visí veis nas fotografias, compatí veis com as escalas das plantas, e representados de acordo com as 
convenço es cartogra ficas vigentes. A seguir esta o listados os ní veis ba sicos de informaça o que devera o ser 
restituí dos na escala 1:1.000: 

- Grupo Elementos Físicos Topográficos 
Edificaço es Pu blicas e Privadas Entidades 
encobertas Construço es 
Guaritas 
Barracos de obra 
Piscinas 
Telheiros 
Marquises 
Galpo es 
Casa de ma quina 
Muros 
Cercas vivas 
Cercas de arame Cercas de 
madeira Lotes fechados 
Terrenos vazios 
Quadras delimitadas 
Cruzeiros 
Torres ra dio/TV/Telefonia 
Chamine s 
Monumentos, obeliscos, etc 
Chafarizes 
Jardins/estufas 
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Quadras de esportes Campos de 
futebol Arquibancadas 
Reservato rio de cimento 
Respiradouros de garagem subterra nea 
Acesso a estacionamento subterra neo 
Rampas 

Pista/pa tio aeroporto 
- Grupo “Infraestrutura Social” 
Neste grupo sera o registradas as envolto rias (polí gono fechado do lote), toponí mias e sí mbolo. Para 

cada ní vel tem-se um layer de texto correspondente, quando necessa rio. Os layers a seguir sa o representados 
por envolto ria: 

Estacionamentos 
Clubes 
Igrejas/templos 
Cemite rios 
Concessiona rias de serviços pu blicos 
Bancos 
Come rcios (grandes estabelecimentos como:  supermercados, centros comerciais, etc.) 
Camelo dromos Posto de  gasolina Indu strias 
Atividade cultural (bibliotecas, casas de show, etc.). 
Hospitais estaduais (hospitais e demais a reas de sau de do a mbito estadual) 
Hospitais privados (hospitais e demais a reas de sau de privadas) 
Escolas estaduais (escolas, institutos e demais áreas de educação do âmbito estadual) 
Escolas municipais (escolas, creches, institutos e demais áreas de educação do 
âmbito municipal) 
Escolas privadas (escolas, universidades, institutos e demais áreas de educação privadas) 
Segurança (DP e PM) (delegacias, batalhões, cabines, comando geral e demais 
áreas de segurança pública). 
Presí dios 
Bombeiros(corpo de bombeiro e demais áreas relacionadas) 
Parques (limite do parque) 
Aterros sanita rios 
Conjuntos habitacionais e condomí nios 
Outras entidades pu blicas (asilos, fundações, autarquias, institutos, etc) 

Os layers abaixo sa o representados por texto: 

Texto de estacionamentos 
Texto de aeroportos 
Texto de clubes 
Texto de igrejas/templos e sí mbolo Texto de 
cemite rios e sí mbolo Texto de concessiona rias 

Texto de bancos 

Texto de come rcios Texto de camelo dromos 
Texto de posto de gasolina 
Texto de indu strias 
Texto de atividade cultural 
Texto de hospitais estaduais Texto de hospitais privados Texto de escolas estaduais Texto de escolas 
municipais Texto de escolas privadas Texto de segurança 
Texto de presí dio 
Texto de bombeiros 
Texto de parques 
Texto de aterros sanita rios 
Texto de localidades (áreas emblemáticas reconhecidas popularmente) 
Texto de conjuntos habitacionais e condomí nios 
Texto de outras entidades privadas (cartórios, hotéis, Associações, Centro empresarial, etc) 
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Texto de outras entidades pu blicas 
Texto de Bem Tombado Municipal (BTM) 
Sí mbolo de bancas de jornal 
Sí mbolo de quiosques 

 
OBS: Somente os ní veis de texto que contera o sí mbolos sa o: 

 
Texto de aeroportos 
Texto de igreja/templos e sí mbolo, 
Texto de cemite rios e sí mbolo, 
Texto de segurança (DP, PM e sí mbolo de cabine da PM), 
Texto de bombeiros e defesa civil (símbolo de posto salva-vidas) 
Bancas de jornal (somente símbolo) 
Quiosques (somente símbolo) 
- Grupo “Sistema Rodoviário” 
Meio-fios 
Praças/largos 
Caminhos e outros tipos de acesso 
Ruas 
Estradas municipais Estradas estaduais Estradas federais 
Viadutos 
Elevados 
Pontes 
Eixos de ciclovias 
Passarelas Pinguelas 

Escadarias 

Parada de o nibus Bueiros 
Eixo de vias 
Nomes de logradouros 
Co digos de logradouros 
- Grupo “Sistema Ferroviário/Metroviário” 
Estaço es ferrovia rias 
Texto de estaço es ferrovia rias 
Ferrovias/Trilhos 
- Grupo “Geomorfologia” 
Pedras 
Areias 
Cortes, Taludes Contenço es de 
encostas Aterros 
Barrancos 
Eroso es 
Movimento de terra 
- Grupo “Vegetação” 
Cobertura arbo rea arbustiva (matas, macegas, capoeira, bosques, reflorestamento) A rvores 
Agrupamentos de a rvores 
Eucaliptos 
Bambuzais 
Palmeiras 
Cobertura gramí neo-lenhosa (pastos) 
A reas agrí colas (pomar, culturas de subsiste ncia) Alagado com 
vegetaça o (brejos) 
- Grupo “Recursos Hídricos” 
Lagoas/lagos Riachos 
Canais Valas/drenos 
Valos Nascentes 
Açudes/represas 
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Alagados 
Rios perenes 
Rios intermitentes 
- Grupo “Abastecimento de Água e Esgoto’ 
Estaça o de tratamento de a gua e esgoto 
Poços 
Tanques 
Reservato rio de acumulaça o/caixa d’a gua 
Bombas de recalque/casa de bombas 
- Grupo “Abastecimento de Energia” 
Subestaça o 

Texto/equipamentos das subestaço es 
Postes Lumina rias 
Torres AT Torres 
BT 
- Grupo “Organização Territorial” 
Divisas do Municí pio 
Diviso es do Municí pio – A rea de Planejamento 
Diviso es do Municí pio – Regio es Administrativas 
Diviso es do Municí pio – Bairros 
Limite de a rea do arquivo digital 
- Grupo “Apoio de campo” 
Ve rtices do apoio fundamental 
Ve rtices de poligonais 
Pontos de apoio e campo (fotograme trico) 
RN’s 
- Grupo “Informações complementares” 
Texto e reticulado de coord. Planas e geogra ficas ref. SIRGAS2000 
Setas indicadoras de textos 
Diviso es em 1:1.000 e denominaça o de folhas 
Legenda (parte fixa) Legenda 
(parte varia vel) 
- Grupo “Altimetria” 
Curvas de ní vel mestras (5m) Curvas de ní vel 
intermedia rias (1m) Pontos cotados (cotas de 
aparelho) 

 
A especificaça o gra fica dos ní veis, cor, espessura, tipo de traço e padro es de fonte para toponí mia, sera  
estabelecido pela Contratada conforme padra o de refere ncia da Contratante e obedecendo as convenço es 
cartogra ficas. 
A restituiça o sera  elaborada em ní veis de informaça o de maneira que permita utilizar, atrave s de software, 
tanto um ní vel quanto conjugaça o de diversos ní veis, com vista a  construça o de uma base cartogra fica 
confia vel e utiliza vel em SIG - Sistema de Informaço es Geogra ficas. 
Os arquivos digitais relativos a  restituiça o 1:1.000 devera o estar nos formatos SHAPE e DWG. 
Devera  ser encaminhada a  Contratante para verificaça o preliminar, plotagem em papel com ní veis de 
visualizaça o a  cores, das informaço es resultantes da restituiça o, na escala de 1:1000 (por folha ou por a rea). 
Fechamento de polí gonos – As entidades dos ní veis de informaço es: quadra, edificaço es, lotes, terrenos 
vazios, meio-fio, piscinas, praças, açudes, lagos, e alagados, formadas por polilinhas, resultando em um 
polí gono fechado, devera o necessariamente ser fechadas analiticamente, tendo as coordenadas iniciais e 
finais numericamente ide nticas. No caso das entidades na o completamente definidas fisicamente, seja 
atrave s das fotografias ae reas ou da reambulaça o, na o sera  aplicada, como e  obvio, a exige ncia da 
coincide ncia analí tica das coordenadas iniciais e finais. 

No ní vel “edificaça o” cada polí gono, seja oriundo da restituiça o ou da reambulaça o, que definir uma unidade de 
edificaça o devera  ser representado individualmente. As unidades com diferença de pavimentos tambe m 
devera o ser representadas individualmente. O mesmo se aplica no caso da existe ncia de prismas de ventilaça o. 
Todos os polí gonos devera o ser analiticamente fechados. 
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Coincide ncia de polilinhas - As polilinhas e pontos comuns de entidades de mesmo ní vel de arquivamento ou 
na o, devem coincidir analiticamente e constar do registro de todas as entidades participantes da coincide ncia. 
Obrigatoriamente, os polí gonos contí guos devera o ter os lados comuns, analiticamente coincidentes. 
Podera o ser necessa rios serviços complementares de topografia para locaça o de todos os cantos de 
cercas/muros divisores de lotes que porventura na o possam ser representados no processo de 
restituiça o, ou por levantamento a trena, desde que, passam ser apurados com o respectivo rigor te cnico. 

 
Definiço es: 

• Fica entendido que a entidade lote refere-se ao aspecto fí sico e na o ao jurí dico. 
• Define-se como “quadra” o polí gono fechado delimitado pelos lados dos lotes e terrenos vazios 

que da o frente para as ruas. Delimita-se desta forma a propriedade pu blica (rua) da propriedade 
privada (lote). 

• Nos lotes e quadras que na o apresentarem elementos fí sicos que puderem determinar um polí gono 
fechado, devera o ser fechados e classificados como lotes ou quadras fictí cios no SIG. 

• Os trabalhos de restituiça o devera o ser executados bairro a bairro, em unidades de a reas de tal 
forma que completem um bairro.  Os limites das unidades de a rea sera o fornecidos pela Contratante. 

• Cada unidade de a rea devera  conter todos os ní veis de restituiça o no formato dwg, ate  
completarem um bairro integrado em dwg e shapes, em layers. 

• Os elementos que na o sa o ide nticos nestes formatos devera o ser duplicados em layers previamente 
estabelecidos. Ex. curvas de ní vel, orla de vegetaça o, etc.  Devera  ser fornecido uma camada u nica de 
altimetria, hidrografia, orlas de vegetaça o, eixos de logradouros, ou qualquer outro tema de informaça o 
que necessite de continuidade, sem interrupço es. 

• Na conclusa o e aprovaça o das restituiço es devera o ser elaborados os arquivos digitais dwg para 
impressa o. 

 
Os ní veis ba sicos de informaça o restituí dos devera o ser entregues no formato DWG e no formato SHP 
(shape). Cada entidade de cada ní vel sera  representada por uma feiça o (ponto, polilinha ou polí gono) e tera  
suas informaço es organizadas no banco de dados. 
As relaço es topolo gicas devera o seguir conforme abaixo: Para arquivos DWG: 

• na o pode haver entidades duplicadas ou redundantes. Cada entidade deve ser representada em um 
u nico layer, exceto nos ní veis que sera o duplicados, por ex.: curvas de ní vel. 

• polí gonos devem estar fechados, sendo que os adjacentes devem compartilhar analiticamente a sua 
geometria nos ve rtices coincidentes, a fim de na o ocorrer sobreposiça o ou espaços vazios entre eles; 

• na o pode haver polilinhas duplicadas e/ou desconectadas, a fim de se estabelecer uma relaça o de 
integridade e conectividade. As exceço es devera o ser submetidas e aprovadas pela comissa o de 
fiscalizaça o; 

• o sentido de restituiça o das polilinhas de hidrografia deve ser sempre o de nascente para jusante. 

 
Para arquivos SHP: 

• textos devem estar associados a uma entidade geome trica. Quando os textos forem representados 
por pontos, estes devem estar contidos em suas respectivas edificaço es (ex.:  nu meros de porta e 
grupo “infra- estrutura social”); 

• toda entidade que apresentar elevaça o deve possuir um campo na tabela com o valor altime trico da 
mesma; 

• os  eixos  de  vias,  hidrografia  e  ferrovia  devera o  estar  segmentados  e identificados por trecho; 

• todos os ve rtices de hidrografia devera o ser representados por pontos com suas respectivas altitudes 
na tabela (ní vel de a gua); 

• polí gonos  de  lagoas  na o  podem  ser  interrompidos  por  qualquer  outra entidade. 

 
6.1. Reambulação 

 
Paralelo a etapa de restituiça o e iniciando a elaboraça o dos produtos finais para composiça o da base 
cartogra fica atualizada, todas as folhas devera o ser plotadas, a partir dos registros magne ticos, com o 
objetivo de serem realizadas as verificaço es e correço es necessa rias, como tambe m, para assinalar as 
du vidas surgidas na restituiça o. 
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A etapa de reambulaça o consiste na verificaça o e complementaça o, no campo, dos trabalhos de restituiça o 
a partir das co pias obtidas na plotagem acima mencionada. 

   A reambulaça o tem como escopo: 
• Corrigir erros de identificaça o de detalhes e omisso es eventualmente cometidas na restituiça o; 
• Classificaça o dos acidentes naturais e artificiais 
• Nome dos novos logradouros (caso seja necessa rio) 
• Numero de porta 
• Tipo de usos das edificaço es 
• Colher a toponí mia em campo e junto a o rga o oficial 

 
6.2. Edição/Revisão 
 
As operaço es de ediça o e revisa o das ortofotocartas e restituiço es devera o consistir em: 

• recorte dos arquivos dos modelos restituí dos 

• inserça o  do  arquivo  recortado  no  arquivo  principal  da  estaça o  gra fica informatizada 

• recorte dos arquivos gerados no formato das folhas das plantas 

• ediça o  e  saí da  proviso ria  para  verificaça o  das  ligaço es  dos  modelos restituí dos 

• verificaça o  final  da  continuidade  de  detalhes  em  folhas  de  plantas adjacentes 

• preparaça o final, com enquadramento das folhas no formato CIM (Carta Internacional do 

Milione simo), com lançamento do quadriculado gra fico e de ma scara padra o com os dados de 

individualizaça o das folhas, como segue: 

◦ dados do sistema de projeça o 

◦ datum horizontal e vertical 

◦ escalas gra fica e nume rica 

◦ data do vo o, da reambulaça o e da ediça o 

◦ articulaça o das folhas 

◦ quadro de convenço es 

◦ declinaça o magne tica e data 

◦ coordenadas UTM do reticulado 

◦ coordenadas  geogra ficas  referentes  ao  enquadramento  CIM  (cantos  e laterais) 

◦ fator de correça o linear (k) 

◦ nu mero de folha 

◦ entidade executora 

◦ entidade Contratante 

◦ nome ou sigla do projeto 

 
A representaça o do reticulado interno para as coordenadas UTM sera  composta por quadrados de 10cm com 
linhas visí veis, e havera  traço indicador de coordenadas SIRGAS 2000. 
Para a representaça o do reticulado interno referente a s coordenadas geogra ficas devera o ser indicados apenas 
os pontos de cruzamento entre os paralelos e os meridianos, referentes a 1/2 ou 1/3 de cada lado do 
enquadramento CIM. 
Os elementos representativos de informaço es Urbanas, Sistema Via rio e Hidrografia devera o ser convertidos 
para as topologias correspondentes, observando-se o seguinte com relaça o aos temas a seguir: 

• Limite de Lote: polí gono; 
• Eixo de Vias: polilinha segmentada nos encontros com outros eixos e por face de quadra; 
• Limite de Quadra: polí gono; 
• Edificaça o: um polí gono para cada pavimento. 

A conversa o devera  ser feita utilizando sistema SIG de qualidade reconhecida, e que garanta integralmente a 
precisa o da restituiça o bem como as conexo es entre os elementos. 

 
6.3 Precisão 

 
A precisa o dos elementos cartogra ficos gerados devera  atender a s especificaço es do PEC (Padra o de Exatida o 
Cartogra fica), para a escala de apresentaça o, classe “A”, conforme decreto 89.817 de 20/06/1984. 
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7. Atualização da base de dados dos Imóveis 

 
7.1 Planejamento e Compilação de Informações Existentes 

 
Os trabalhos de planejamento e compilaça o de informaço es existentes consistem na empresa Contratada e a 
Prefeitura definirem, a partir das informaço es existentes, qual a estrutura dos dados cadastrais e 
cartogra ficos que sera  utilizada no projeto. 
A Prefeitura disponibilizara  todo o material existente, sendo em meio digital e analo gico, referente aos 
mapeamentos existentes no municí pio, ale m dos bancos de dados do cadastro imobilia rio e de 
logradouros. 
Esta etapa segue com a compilaça o dos dados coletados, abrangendo a execuça o de georreferenciamento, 
escanerizaça o e vetorizaça o dos dados considerados, em comum acordo, necessa rios para o bom 
desenvolvimento do trabalho. Tendo-se assim mais subsí dios para o cadastramento. 

 
7.2. Fotografias Georreferenciadas dos Imóveis 
 
O levantamento abrangera  todas as vias terrestres acessí veis e devera  ser executado com uma unidade 
terrestre mo vel motorizada, registrando automaticamente e de forma sincronizada as coordenadas UTM e 
cobrindo a ngulos distintos, que ao serem fusionadas permitira o a visualizaça o contí nua e esfe rica do entorno.  
Os sensores fotogra ficos devera o estar fixados sobre o teto do veí culo de levantamento para que as fotos 
sejam captadas com uniformidade de altura e campo de visa o, permitindo a visualizaça o em 360º de forma 
contí nua, resultando no imageamento terrestre multidirecional. 
Estas informaço es devera o ser inseridas no banco de dados do cadastro para posterior utilizaça o na aplicaça o 
de filtros e crite rios de orientaça o do recadastramento. 
As fotografias dos imo veis sera o armazenadas em pastas para cada setor e subpastas para cada quadra fiscal. 
O nome do arquivo devera  ser composto pelo co digo de localizaça o cartogra fica ate  lote. 
Para posterior vinculaça o das fotografias digitais ao lote, a fotografia deve ficar associada a  localizaça o 
cartogra fica, seja diretamente atrave s do nome do arquivo da fotografia, ou indiretamente pelo nu mero de 
porta ou mesmo pelas coordenadas GPS do meio da testada fotografada. 
Para cada imo vel fotografado devera  ser feita uma anotaça o dos que apresentarem algum uso na o residencial.  
Para pre dios com 2 ou 3 pavimentos, este nu mero de pavimentos devera  ser anotado, caso na o possa ser 
registrado visualmente na fotografia da fachada. 
A resoluça o das fotografias deve ser a mí nima suficiente para conseguir visualizar e interpretar com clareza o 
nu mero de porta do imo vel, nos casos em que este fique visí vel na fachada. 
As fotografias das fachadas dos imo veis devera o ser visualizadas individualmente obtendo-se as seguintes 
informaço es. Quando necessa rio sera o utilizadas, tambe m, as anotaço es de campo:  

a) Nu mero de pavimentos verificado 
b) Utilizaça o verificada: existe (1) ou na o existe (0) uso na o residencial 
c) Nu mero de porta verificado: desde que apareça no muro, fachada ou testada fotografada. 

 
Estas informaço es devera o ser inseridas no banco de dados do cadastro para posterior utilizaça o na aplicaça o 
de filtros e crite rios de orientaça o do recadastramento. Tambe m devera o ser integradas ao atual Sistema 
existente na Prefeitura. 

 
7.3. Geocodificação de Bases de Dados de Proprietário/Ocupante 

 
As bases de dados alfanume ricos relativas ao Cadastro Imobilia rio Existente e ao Banco de dados de 
contribuintes atualmente cadastrados sera o fornecidas para espacializaça o sobre a base. 
A Contratada devera  tambe m lançar ma o de outras bases de dados existentes, para ampliar a completude e 
acura cia das informaço es cadastrais. Estas bases podera o ser fornecidas por concessiona rias de serviços 
pu blicos e empresas pu blicas e privadas. 
A Contratada devera  realizar cruzamentos e ana lise de consiste ncia entre as va rias camadas de dados 
disponí veis para garantir a melhor qualidade possí vel para a base de dados cadastrais. Estas informaço es 
devera o ser verificadas quanto a  sua consiste ncia e devera o ser complementadas onde na o for detectada 
adere ncia a  realidade ou quando faltarem, atrave s de cadastramento in loco. 
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Visando minimizar o trabalho de campo, alguns dos filtros podera o ser realizados apo s a atualizaça o e o ajuste 
geome trico das malhas de lotes e de logradouros, quais sejam: 

• Os imo veis das a reas sem cadastro existente sera o cadastrados integralmente; 
• Verificaça o de a reas com noto ria ocupaça o em malha urbana diferente da legal ou cadastrada. Estas 

a reas sera o ser indicadas pela CONTRATANTE; 
• Terrenos com edificaço es na o registradas no cadastro atual; 
• Imo veis edificados cujas fotografias de fachada ou anotaça o de campo apresentem nu mero de 

pavimentos maior que o registrado no cadastro existente; 
• Imo veis com alteraça o de uso residencial exclusivo, mas cujas fotografias de fachada ou anotaça o de 

campo indiquem existe ncia de algum uso na o residencial. 
Os contornos das edificaço es devera o ser restituí dos em ambiente 3D. No caso do imo vel apresentar 
pavimentos superiores recuados, o contorno de cada pavimento devera  ser restituí do organizando a 
informaça o em layers. Devera  ser feito o ca lculo de a reas edificadas a partir desses contornos, descontando, 
quando possí vel, a a rea de beiras cuja largura devera  ser adequadamente estimada. 
Nesta etapa devera o ser digitalizados os croquis dos imo veis e os boletins de informaço es cadastrais, devendo 
os mesmos serem associados ao banco de dados do respectivo imo vel, de forma a assegurar, em meio digital, o 
acervo dos dados existentes da Prefeitura. 

 
7.3.1 Processamento, Consistência e Qualidade 

 
A Contratada devera  utilizar sistema computacional de geoprocessamento com o objetivo de gesta o cadastral 
aplicado ao cadastro te cnico para as operaço es de tratamento, processamento, consiste ncia, manutença o, 
importaça o e exportaça o das informaço es cadastrais, com as seguintes capacidades mí nimas: 

recursos de importaça o e manipulaça o de arquivos SIG e de bancos de dados alfanume ricos de va rios 
formatos; 

• geocodificaça o automa tica e assistida; 

• plataforma de digitaça o e inclusa o de dados; 

• consultas espaciais e alfanume ricas; 

• checagens de qualidade e consiste ncia; 

• controle de origem e versa o dos dados; 

• geraça o de relato rios e exportaça o de arquivos em diversos formatos para integraça o com o sistema da 
Prefeitura. 

Os dados cadastrados e/ou atualizados devera o passar por processo padronizado de verificaça o de qualidade 
e consiste ncia, por amostragem, baseado em procedimento padra o reconhecido internacionalmente. Os 
relato rios de ana lise de qualidade devera o ser fornecidos a  fiscalizaça o. 
Independentemente desta etapa, a fiscalizaça o se reserva ao direito de realizar levantamentos amostrais para 
verificaça o da qualidade dos dados entregues pela empresa executante. 

 
7.4. Recadastramento Imobiliário dentro da base cartográfica 
 
A atualizaça o do cadastro imobilia rio devera  ser executada com apoio da base cartogra fica digital criada 
sobre a ortofoto.   

 
Para os imo veis coletivos, tipo galeria comercial ou come rcio/reside ncia, devera  ser realizada a visita in loco 
para apuraça o da a rea construí da da unidade. 

 
Para completude das informaço es, os vazios do cadastro atual, ou seja, os imo veis ate  enta o desconhecidos 
pela Prefeitura, resultantes da etapa de geocodificaça o, devera  ser feito o preenchimento do BIC em campo. 

 
O levantamento de dados fí sicos dos lotes e edificaço es por meio de BCI´s (boletim de cadastro imobilia rio) 
em campo, compreendera  o seguinte conjunto de dados: 

Dados do Terreno;  
Dados da Edificaça o; 
Dados do Proprieta rio; 
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A coleta de dados devera  ser realizada atrave s de dispositivo mo vel (tablets ou ipad). Para esse processo 
devera  ser desenvolvido plataforma pro pria para automaça o e aquisiça o dos dados personalizada com as 
informaço es definidas em conjunto com a Prefeitura. 

 
As diverge ncias, acre scimos de edificaça o ou mesmo a impossibilidade de restituiça o que foram alvo do 
levantamento pela equipe de campo sofrera o correço es e ajustes com nova digitalizaça o (vetorizaça o) dos 
croquis dos imo veis e inserça o na base cartogra fica digital. 

 
7.5. Informações dos Resultados à População e Tratamento das Reclamações 

 
Uma vez consistidos, os dados cadastrais devera o ser analisados visando a geraça o de relato rios das 
alteraço es, em relaça o ao seu estado anterior na Base Tributa ria do Municí pio, estimados em uma parcela de 
imo veis. Estas alteraço es englobam: 

• Atualizaça o nas informaço es de identificaça o do contribuinte; 

• Atualizaça o nas informaço es de endereços; 

• Atualizaça o nas informaço es geome tricas (a reas de lote e de construça o). 

 

Os relato rios devera o ser gerados por imo vel que apresentou alteraça o, mostrando os dados anteriores e atuais 
de forma clara e contendo formula rio especí fico para a informaça o de erros, omisso es ou inconsiste ncias. 
Os relato rios sera o enviados a cada imo vel pela Prefeitura, para que a populaça o tome conhecimento das 
alteraço es encontradas e, em encontrando discrepa ncias com a realidade, formalize reclamaça o. 

Quando ocorrer diverge ncias de a rea medida inferior a 10% da a rea constante no banco de dados atualmente, 
na o havera  abordagem do contribuinte, mantendo a a rea existente como refere ncia para tributaça o. 
As reclamaço es dos contribuintes devera o ser acompanhadas de co pias de documentos que comprovem a 
diverge ncia, tais como comprovantes de endereço (em nome do contribuinte), escrituras e, no caso da a rea 
construí da, planta do projeto assinada por um responsa vel te cnico registrado no CREA ou laudo de mediça o 
realizado por profissional de ní vel superior com atribuiça o para tal. 
A Contratada devera  montar um site na Web contendo instruço es para o contribuinte sobre quais documentos 
sera o exigidos, locais para a entrega e prazos para a formalizaça o das reclamaço es e para divulgaça o do 
julgamento. A Contratada devera  realizar treinamento de pelo menos 01 (um) funciona rio para o recebimento 
dos formula rios de reclamaça o. Tanto o site como o funciona rio devera o permanecer por 60 (sessenta) dias 
apo s a conclusa o dos relato rios de alteraça o. 
No perí odo definido, a Contratada devera  receber os formula rios de reclamaça o e os documentos anexos a 
eles, e efetuar ana lise de cada processo, recomendando, com base no me rito de cada caso, a aceitaça o ou 
na o do pleito efetuado. As concluso es devera o ser apresentadas para a Comissa o de Fiscalizaça o do contrato, a  
qual cabera  a ana lise preliminar e envio ao Secreta rio Municipal de Planejamento e Finanças para decisa o final. 
Os dados que forem julgados inconsistentes devera o ser corrigidos na base de dados antes da entrega final a  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, a expensas da Contratada. 
A Prefeitura informara  aos contribuintes que formalizaram reclamaço es da decisa o final, atrave s de 
corresponde ncia-padra o. 
Metodologia alternativa a  apresentada para obtença o das fotografias das testadas dos imo veis podera  ser 
utilizada, desde que aceita pela Contratante e que atenda aos itens exigidos.  

 
8. Atualização da base de dados dos Logradouros 

 
8.1. Cadastramento de Logradouros e Endereçamento 

 
Devera  ser realizado levantamento em campo para cadastramento de logradouros e endereçamento. Os 
elementos “quadra” e “eixo de logradouro” da base geogra fica devera o ser populados com o modelo de dados 
adequado a  realidade da ocupaça o, para criaça o de uma base de endereços completa e atualizada, de forma a 
adequar o reordenamento postal nume rico. Devera  ser realizada a atualizaça o e complementaça o das 
informaço es de endereçamento visando constituir a fundaça o para a espacializaça o e geocodificaça o dos dados 
cadastrais dos imo veis. 
Esta etapa sera  realizada com o objetivo de complementar a base cartogra fica e sera  apresentada no banco de 
dados geogra fico. 

• Identificaça o, validaça o ou inclusa o dos logradouros definidores da quadra em ana lise; 
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• Identificaça o, validaça o ou inclusa o das numeraço es iniciais e finais de cada face de quadra; 

• Caso seja detectada uma situaça o diferente da representada no mapeamento entregue, a empresa 
executora devera  inserir novos registros, em cada uma das camadas geogra ficas, que retrate 
fielmente a situaça o real indicando em campos apropriados a operaça o efetuada. 

Em cada logradouro / trecho de logradouros devera  ser cadastrado um conjunto de atributos, atrave s de 
refere ncias visuais, os quais correspondem a: 

• Pavimentaça o – existe ncia ou na o e tipo; 

• Iluminaça o pu blica – existe ncia ou na o; 

• Meio-fio – existe ncia ou na o; 

• Escoamento de a guas pluviais – existe ncia ou na o de rede de microdrenagem verificada por 
refere ncias visuais, tais como: “boca de lobo”, “poço de visita”; 

• Rede de a gua – existe ncia ou na o de rede de abastecimento de a gua, verificada por refere ncias visuais, 
tais como: hidro metros, registros de manobra; 

• Esgotamento sanita rio – existe ncia ou na o de rede de esgotamento sanita rio, verificada por 
refere ncias visuais, tais como: “poço de visita”. 

 
 

8.1.1. Migração de Dados 
 

Ao longo do trabalho, e apo s a conclusa o das etapas acima descritas, devera  ser feita a migraça o dos dados 
cadastrais para o sistema da Prefeitura. Esta etapa devera  ser acompanhada de testes de carga para garantir 
que a migraça o foi bem-sucedida. 

 
9. Software de Informações Georreferenciadas - SIG 

 
9.1. Implantação do Software 

 
A Contratada deve fornecer um sistema baseado em arquitetura cliente-servidor, permitindo armazenamento e 
distribuiça o de grandes volumes de informaça o espacial, nos formatos vetorial e raster (matricial), sem 
limitaça o de nu mero de acessos. 
Este sistema devera  ser baseado em tecnologia de sistemas de informaça o geogra ficos para Internet (SIG-Web), 
com performance na funcionalidade de servidor de imagens, prevendo a navegaça o a gil pela cobertura de 
ortofotos do territo rio mapeado e o provimento de camadas de dados na forma de webservices para serem 
consumidos em outros aplicativos, como CAD e aplicativos de SIG desktop.  Deve-se ter capacidade de 
indexaça o, busca, recuperaça o e distribuiça o de dados e metadados geo-espaciais, com funcionalidade de 
cata logo, provendo capacidade de visualizaça o online e entrega (download) de arquivos atrave s da Internet. O 
padra o de interoperabilidade previsto para o sistema deve atender ao estabelecido pelo Open Geospatial 
Consortium (OGC), fundamentalmente a especificaça o de cata logo OGC CS-W, WMTS (web map tile service), o 
gerenciamento e entrega de dados em padra o aberto de compactaça o, como o ECWP, e a especificaça o OGC WCS 
(habilitando transfere ncias de dados em GML e GeoTIFF). 
Os protocolos de serviço atendidos devem contemplar ainda:  OGC WFS (serviço para entidades vetoriais) e 
WFS-T (transacional – permitindo ediça o de feiço es em camadas de dados pelo usua rio), OGC WMC 
(compartilhamento de contextos), OGC SLD (controle do usua rio sobre para metros de estilo dos mapas), OGC 
GML (suporte a  GML). Atendimento aos padro es de metadados ISO 19115 e ISO 19139, ale m das 
recomendaço es e padro es da INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais). 
O sistema devera  ser baseado em tecnologia Web, com base em um framework Java MVC robusto e consolidado 
no mercado, com tecnologia aberta (software livre), segurança robusta, com possibilidade de autenticaça o e 
consumo de serviços de terceiros (Google, Facebook, Twitter), com possibilidade de conexa o com gerenciadores 
de banco de dados tradicionais, bem como com soluço es NoSQL, suporte a REST, HTML5 e AJAX. Devera , ainda, 
ser utilizado por uma interface amiga vel, acessada atrave s de navegadores comuns para Internet (Web 
browsers), como Firefox, Internet Explorer, Chrome e outros. 
O sistema deve ser hospedado em datacenter seguros e ao final do contrato transferido para um servidor a ser 
indicado pela Contratante. 
O serviço de hospedagem dos dados ao longo do perí odo de vige ncia contratual sera  de responsabilidade da 
Contratada, sem incide ncia de quaisquer outras taxas. 
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9.2. Customização de Software 

 
A soluça o informatizada para manipulaça o do cadastro devera  estar em conformidade com o levantamento de 
necessidades de informaça o espacial no a mbito da Prefeitura, seguido de modelagem do banco de dados 
espacial, observadas as diretrizes constantes do presente Termo e contemplando as seguintes funcionalidades e 
caracterí sticas te cnicas: 
 

1.1.A. Caracterí sticas gerais da interface com o usua rio 
A interface de usua rio do sistema devera  permitir a ativaça o de funço es a partir de í cones, dispostos em janelas 
ou sobre a a rea de trabalho, quando for o caso. As janelas devera o ser mo veis e redimensiona veis quando 
essencial para a perfeita compreensa o das mensagens ou quando necessa rio para a passagem de para metros. 
Devera  ser possí vel a utilizaça o de segunda tela (monitor) de forma que seja possí vel transitar janelas e liberar 
espaço na a rea de trabalho gra fica. 
Cada janela devera  dispor de funcionalidades que permitam a reduça o por oclusa o, restauraça o de tamanho 
original ou fechamento. 
Devera  haver a rea para inserça o de logotipo e identificaça o da Prefeitura, bem como a rea para identificaça o do 
usua rio ativo e recurso para fechamento de sessa o, a qual, atingido um limite ma ximo de tempo sem 
intervença o, devera  ser automaticamente fechada. 
 
 

1.1.B. Organizaça o de temas 
O sistema devera  permitir a visualizaça o e manipulaço es de informaço es gra ficas, organizadas como temas 
(camadas), estruturadas hierarquicamente dentro de categorias especí ficas definidas pelo usua rio, de forma que 
esses temas possam ser ativados para visualizaça o ou na o. 
Os temas devera o ser cadastrados com a respectiva identificaça o; associados a um í cone para aplicaça o de 
legenda; definido o intervalo de escala para visualizado, bem como dispor de link que permita acesso ao 
ambiente alfanume rico associado ao mesmo para fins de ediça o. 
 

a) Temas vetoriais 
Os temas vetoriais devera o ser incorporados ao sistema a partir de arquivos no formato Shepafile, arquivos de 
planilhas em padra o Microsoft Excel que contenham colunas com as respectivas coordenadas ou, ainda, a partir 
da inserça o de registros pelo pro prio usua rio que contenham a respectiva localizaça o geogra fica. Ale m disso, 
temas pontuais devera o ser incorporados ao projeto, a partir da simples indicaça o, no mapa, da respectiva 
localizaça o, passando, imediatamente, a ser visualizado com o sí mbolo associado ao tema a que pertencer e, 
tambe m, permitindo a ediça o do registro correspondente. 

 
b) Imagens georreferenciadas 

Imagens de sate lite, ortofotos e outros tipos de imagens orbitais (ou na o) devidamente georreferenciadas 
tambe m devera o dispor de recurso para incorporaça o a um projeto como um tema, permitindo-se, assim, o 
controle de visualizaça o pertinente. 

 
c) Dados gra ficos de uso pu blico 

 
Temas de uso pu blico, tais como Open Street Map, imagens de sate lite Bing e Google, ou quaisquer outras que 
permitam acesso pu blico tambe m devera o ter a possibilidade de serem incorporadas ao conjunto de temas do 
projeto, devidamente estruturados dentro de uma categoria pre -cadastrada. 
 
 

1.1.C. Ferramentas de controle de visualizaça o 
O controle de visualizaça o do mapa devera  contemplar as seguintes funcionalidades: 
 

a) Zoom 
Para a ampliaça o (aproximaça o de um ponto de refere ncia) ou reduça o (afastamento de um ponto de refere ncia) 
da a rea de visualizaça o de um mapa, o sistema devera  dispor de í cones independentes para cada aça o. 
Considerando que essas operaço es te m reflexo direto na escala de visualizaça o, ha  que se observar que um tema 
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devera  ser ocultado ou visualizado, sem interfere ncia direta do operador, conforme sua escala de visualizaça o 
cadastrada esteja adequada ou na o a  escala corrente de visualizaça o. 
 

b) Tela cheia 
O usua rio devera  ter a opça o de acionar dispositivo de tela cheia (full screen), para que a guia do navegador 
utilizada para operaça o do sistema ocupe toda a a rea u til da tela fí sica, podendo-se restaurar a situaça o anterior 
pelo acionamento da tecla ESC (escape). 
 

c) Encaixe da a rea do projeto 
Devera  ser possí vel ao usua rio, acionar í cone especí fico que permita que todos os temas correntemente ativados 
para visualizaça o possam ser enquadrados, completamente na tela, permitindo a visa o de todo o conjunto. 
 

d) Vista dupla 
O sistema devera  permitir a visualizaça o, na mesma tela, de cena rios distintos e hí bridos (vetor e imagem) de 
uma mesma a rea de estudo pre -selecionada, de forma que, em cada cena rio seja possí vel o controle de 
visualizaça o independente dos temas, ale m de manter o alinhamento desses cena rios mesmo nas operaço es de 
zoom e arrasto. 
 
e) controle de transpare ncia do tema 
O sistema devera  dispor de ferramenta que permita o controle da transpare ncia de um tema a partir de recurso 
de deslizamento (slider). 
 
 

1.1.D. Exibiça o de coordenadas 
Devera  ser possí vel a visualizaça o dina mica das coordenadas do cursor, com opça o de formataça o no sistema 
UTM (Universal Transversa de Mercator) dentro do fuso do projeto, bem como em sistema de coordenadas 
geogra ficas (longitude/latitude). 
 
 

1.1.E. Recursos de mediça o interativa 
Devera  ser possí vel a obtença o de mediço es de a rea, perí metro e dista ncias, podendo-se selecionar a respectiva 
unidade de medida (metros, quilo metro e hectares no mí nimo) a ser utilizada. As mediço es devera o ser 
cumulativas, conforme o fornecimento de pontos adicionais consecutivos que formem a geometria objeto da 
operaça o. 
O percurso da extensa o ou da a rea medida devera  estar materializado temporariamente sobre o mapa, ate  que o 
mesmo seja explicitamente removido pelo usua rio em operaço es de atualizaça o de tela. 
 

1.1.F. Composiça o de mapas personalizados 
Devera  ser possí vel a criaça o, o armazenamento e a remoça o de enquadramentos previamente definidos pelo 
usua rio, de forma que, a posteriori, seja possí vel a recuperaça o dos mesmos para encaixe na tela com a 
respectiva composiça o de temas ligados no momento da respectiva definiça o, observando-se a devida 
vinculaça o ao perfil do usua rio responsa vel pela criaça o dos enquadramentos. 
 
 

1.1.G. Visualizaça o e ediça o de desenhos em formato KML 
Para auxiliar na definiça o de geometrias esquema ticas, ana lises preliminares e trabalhos colaborativos, o 
sistema devera  permitir tanto a incorporaça o de arquivos KML de terceiros, bem como dispor de ferramentas 
para ediça o e retença o em arquivos ou no banco de dados de desenhos KML produzidos. 
Como ferramentas de ediça o de desenhos KML integrados a um projeto convencional de SIG, o sistema devera  
dispor dos seguintes recursos, acionados a partir de í cones pro prios: 

• desenho de geometrias como ponto, linha, polí gono, circunfere ncia com a possibilidade de 
fornecimento de coordenadas dos pontos e raios; 

• aplicaça o de textos com seleça o de fonte e tamanho; 
• modificaça o de elementos pela inserça o e remoça o de ve rtices; 
• exclusa o de elemento; 
• atribuiça o de simbologia ativa como cor e espessura e tipo de traço; 
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• salvamento do desenho KML corrente em arquivo nomeado ou em banco de dados com a respectiva 
identificaça o, para posterior recuperaça o e incorporaça o a algum projeto. 

 

1.1.H. Ambiente de consultas gra fico-literais e ferramentas associadas 
As informaço es literais a serem vinculadas a cada tema devera o ser resultantes da modelagem do banco de 
dados espacial. A vinculaça o podera  ser direta quanto se tratar de registro diretamente ligado a uma 
ocorre ncia de tema, bem como podera  ser indireta, a partir do relacionamento lo gico entre a tabela de 
atributos do tema e outras tabelas do banco de dados, desde que as mesmas estejam referencialmente 
associadas por um ou mais atributos. 
Cabe observar que sera  necessa rio que seja possí vel a utilizaça o de atributos de tabelas que sejam preenchidos 
com informaço es na o estruturadas tais como planilhas eletro nicas, arquivos PDF ou imagens diversas e que os 
mesmos possam ser naturalmente acessados nas operaço es de consulta. 
Adicionalmente, devem ser consideradas, nesse contexto, as seguintes observaço es: 

 
a) Acesso a informaço es vinculadas a ocorre ncia de tema especí fica (Identify) 

Uma vez selecionada uma consulta padronizada associada a um tema, pode-se acessar o registro 
correspondente a uma ocorre ncia gra fica individual de um tema, exibindo-se os atributos dessa consulta com 
os respectivos conteu dos numa janela independente. 
 

b) Acesso dina mico a informaço es de ocorre ncias de tema (Map Tip) 
Devera  ser possí vel a consulta ao registro da consulta padronizada pre -selecionada de cada ocorre ncia gra fica 
individual de um tema, a  medida que se deslize o cursor sobre a mesma. Os atributos e respectivos conteu dos 
devera o ser exibidos em janela independente. 
Para evitar operaço es com tempo de resposta comprometedor em funça o da quantidade de registros 
envolvida, essa caracterí stica devera  estar habilitada ou na o, em tempo de cadastramento do respectivo tema. 
 

c) Acesso tabular a va rios registros 
Para se exibirem todos os atributos com os respectivos conteu dos de uma consulta padronizada pre -
selecionada, deve-se dispor de um í cone pro prio para acionamento que permita a visualizaça o das informaço es 
de todos os registros dessa consulta em uma estrutura tabular, na qual sejam possí veis de serem realizadas 
operaço es sobre o conjunto resultante da consulta, das seguintes formas: 
 
c.1) Controle  e navegaça o nas pa ginas de consulta 
O usua rio devera  ter condiço es de estipular o nu mero de registros a serem exibidos simultaneamente em cada 
pa gina de consulta, bem como devera  visualizar o total de registros resultantes da consulta, ale m do nu mero 
de pa ginas, conforme a relaça o do total de registros e o tamanho de pa gina definido. A navegaça o entre as 
pa ginas devera  permitir o avanços e recuos, bem como navegaça o direta para a primeira e para a u ltima 
pa gina. 
 
c.2) Mapas tema ticos 
O sistema devera  permitir a construça o de mapas tema ticos a partir de um atributo selecionado do registro da 
consulta. Os tipos desejados sa o por valor u nico (“unique value”) e por classes, sendo este aplica vel a atributos 
nume ricos. 
Devera  ser permitido ao usua rio a indicaça o da cor inicial e final de renderizaça o, bem como da quantidade de 
classes a ser representada, podendo inicialmente ser aplicada a Lei de Sturges para ca lculo do nu mero ideal de 
classes. 
 
c.3) Destaque de ocorre ncias vinculadas a registros selecionados e rotulaça o 
Devera  estar disponí vel recurso que permita a pre -seleça o de registros resultantes da consulta 
(individualmente ou em grupo) e a aplicaça o de um destaque visual  dos mesmos, podendo-se, ainda, 
selecionar-se um atributo que possa ser aplicado como ro tulo de cada ocorre ncia. 
Apo s a aplicaça o do destaque, todos os elementos devera o estar encaixados na tela para visualizaça o. 
 
c.4) Refinamento da busca 
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A partir da consulta selecionada, o usua rio devera  dispor de meios para a formulaça o de uma nova consulta, 
criando va rias cla usulas com operadores aritme ticos ou relacionais, conforme a natureza do atributo envolvido 
em cada cla usula. 
Ao usua rio devera  ser permitido, ainda, a seleça o direta de um atributo na pro pria estrutura, selecionar o 
operador disponí vel e informar o para metro desejado para refinar a consulta. 
 
c.5) Controle de exibiça o de colunas da consulta padra o 
Devera  ser possí vel o controle da ocultaça o e exibiça o de colunas pre -selecionadas do resultado da consulta. 
 
c.6 ) Exportaça o para formato KML 
Elementos resultantes de uma operaça o de destaque da consulta, conforme citado anteriormente, podera o ser 
exportados em formato KML para arquivo externo, de forma a possibilitar o interca mbio com outros projetos e 
instituiço es. 
 
c.7) Exportaça o para formato CSV 
Da mesma forma como se requer a exportaça o para arquivos KML, sera  necessa ria opça o para exportaça o de 
registros selecionados para arquivo em formato CSV para posterior acesso atrave s de aplicativos de planilha 
eletro nica padra o Microsoft Excel. 
 
c.8) Filtro espacial da consulta com corredores (buffers) 
Devera  ser possí vel a aplicaça o de um filtro espacial do tipo corredor (buffer) a partir de uma geometria 
baseada em ponto, linha ou polí gono para seleça o daqueles elementos que possuam interseça o parcial ou 
completa com o polí gono do buffer. 
A geraça o do polí gono do corredor devera  considerar uma dista ncia mí nima (inicialmente zero) e a dista ncia 
ma xima em relaça o a  geometria base. 
Como exemplos de aplicaça o dessa ferramenta, listam-se casos de ocupaça o de faixas de domí nio de vias, 
linhas de transmissa o, bem como ana lises de futuras a reas de preservaça o ambiental, dentre outros. 

 
c.9) Lançamento de ocorre ncias de temas pontuais 
De modo a facilitar a atualizaça o da base cartogra fica em alguns casos tí picos, requer-se a disponibilidade de 
ferramenta que permita a geraça o da representaça o gra fica de uma ocorre ncia de tema pontual objeto da 
consulta corrente pelo simples clique em sua posiça o futura no mapa. O elemento gerado devera  ser 
incorporado ao banco de dados e, automaticamente, associado a  tabela de banco de dados a  qual esteja 
vinculado o tema, com a consequente criaça o de um registro vinculado. Tal elemento podera  ter sua posiça o 
modificada ou ate  mesmo excluí do, tudo isso obedecendo a s permisso es do operador. 
 

1.1.I. Consultas espaciais entre temas 
A fim de se obterem ana lises envolvendo dois temas, o sistema devera  permitir que uma ocorre ncia individual 
de um tema possa ser utilizada como filtro espacial para a seleça o de ocorre ncias individuais de outro tema 
cuja geometria esteja espacialmente afetada por crite rios de interseça o, contine ncia ou vizinhança. 
Havendo consultas padronizadas associadas ao tema a ser pesquisado, devera  ser possí vel a seleça o daquela 
que sera  utilizada para exibir as informaço es literais vinculadas a s ocorre ncias resultantes da consulta. 
 

1.1.J. Grid de mapas 
O sistema devera  permitir a aplicaça o de uma grade (quadrí culas) sobre o mapa corrente, com a indicaça o 
interativa da extensa o da altura (norte/sul) e da largura (este/leste), devendo-se paralelos e meridianos serem 
rotulados com a respectiva coordenada, a partir do ponto inicial de definiça o do reta ngulo a ser quadriculado. 
O sistema de coordenadas a ser utilizado devera  obedecer ao sistema correntemente utilizado na sessa o do 
usua rio (UTM ou geogra ficas). 
 

1.1.K. Impressa o de mapas com leiaute 
Devera  ser possí vel a impressa o do mapa corrente, utilizando um formato de impressa o fornecido pela 
contratante. Cabera  a  contratada indicar, se necessa rio, os para metros necessa rios para definiça o do formato a 
ser utilizado, visando a compatibilizar com a ferramenta de impressa o do sistema. 
Havendo alguma grade ativa, o usua rio devera  ter a opça o de impressa o apenas da a rea abrangida pela grade. 
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1.1.L. Configuraça o de ferramentas 
O sistema devera  dispor de recurso centralizado para fornecimento de para metros de configuraça o, tais como 
simbologia ativa para desenhos KML, destaque de elementos de consulta; atributos de texto em KML e ro tulos 
de elementos destacados; dista ncia mí nima e ma xima padro es para geraça o de corredor (buffer); e outras 
configuraço es e valores iniciais pertinentes. 
As configuraço es devera o ser organizadas de acordo com as ferramentas a s quais se refiram. 
 

1.1.M. Controle de acesso a s informaço es 
O sistema devera  permitir duas categorias de acesso: pu blico e autenticado. 
Para o acesso pu blico devera  ser possí vel a definiça o dos temas e ferramentas permitidos sem necessidade de 
autenticaça o de usua rio. 
O acesso autenticado sera  controlado pelo perfil pre -cadastrado de usua rios, conforme a natureza e extensa o 
das intervenço es a serem realizadas, devendo-se atribuir ou restringir acessos a temas e/ou ferramentas da 
aplicaça o, conforme o caso. 
A autenticaça o dos usua rios devera , no mí nimo, contemplar a atribuiça o de uma identificaça o u nica e uma 
senha privativa do usua rio. 
 

1.1.N. Aplicativo Mobile 
Aplicaço es mo veis devera o ser disponibilizadas, no mí nimo para sistema operacional Android, para cadastro 
de eventos, e devera o ter as seguintes caracterí sticas: 

• Permitir o cadastramento em modo offline; 
• Conter formula rio especí fico para o recadastramento; 
• Apresentar mapa da a rea a ser recadastrada com a apresentaça o, no mí nimo, dos layers com as divisas 

de lote e o sistema via rio; 
• Possibilidade de ligar ou desligar os layers; 
• Possibilidade de trabalhar com o mapa mesmo estando offline; 
• Disponibilizar ferramentas de zoom in, zoom out, pan, leitura de atributos de um elemento e mediça o 

na ferramenta de mapas; 
• Tirar fotografias e associa -las automaticamente com o evento que esta  sendo cadastrado; 
• Criticar automaticamente os campos do formula rio, evitando o cadastro de campos com dí gito 

verificador inva lido, datas inva lidas, campos fora do domí nio permitido, campos obrigato rios na o 
preenchidos etc; 

 

1.1.O. Suporte e Manutença o 
Implantado o sistema, devera o ser iniciados os serviços de suporte e manutença o do mesmo, sendo estes por 
um perí odo de 01 ano apo s implantaça o, na forma de acesso remoto via correio eletro nico e/ou telefone, com 
tempo ma ximo de atendimento de 48 horas apo s a realizaça o do chamado. 
Esta atividade devera  compreender: 

• Manutença o preventiva e corretiva; 
• Suporte ao usua rio para soluça o de du vidas, ocorre ncias de problemas na o previstos e adequaça o de 

configuraça o; 
• Fornecimento e instalaça o de verso es atualizadas ou das evoluço es tecnolo gicas do sistema, 

decorrentes de atendimento de atributos deseja veis antes na o contemplados; 
• Assessoria te cnica aos funciona rios da Prefeitura nas operaço es de rotina do programa. 
• Atualizaça o de acordo com ediça o de nova legislaça o. 

 
 
9.3. Treinamento e Capacitação de Usuários para Operação de Sistema de Informações 
Georreferenciadas 

 
Visando a  capacitaça o dos servidores municipais, devera  ser fornecido treinamento para operaça o do sistema. 
Deve ser ministrado um curso pra tico a 15 servidores municipais, com 40 (quarenta) horas, nas depende ncias 
da Prefeitura, ao longo de 5 (cinco) dias, objetivando o conhecimento e utilizaça o dos recursos oferecidos pelo 
sistema. 
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O treinamento devera  ser ministrado em datas a serem fixadas em conjunto entre a empresa fornecedora e a 
Prefeitura. 
O treinamento devera  estar estruturado de forma a capacitar os usua rios para: 

• Conhecer os conceitos ba sicos de cartografia e geoprocessamento; 
• Operaça o do sistema; 
• Gerenciamento do sistema (cadastramento de temas, consultas, segurança); 
• Configuraça o e instalaça o do sistema. 

 

 
10. Atualização da Planta Genérica de Valores 
 
Carregamento da Base Cartográfica Atualizada (Mapa Base Fiscal) 
Este item não terá precificação em virtude da irrelevância técnica e de tempo de sua execução. 
 
A Contratada devera  carregar no Sistema de Informaço es Georreferenciadas a base cartogra fica atualizada da 
a rea urbana, conforme a presente especificaça o, bem como a base cartogra fica existente de todo o municí pio, a 
ser fornecida pela Contratante. 
Ale m das ortofotocartas compostas de imagens e todas as feiço es restituí das, devera o ser carregados os 
modelos digitais de superfí cie e terreno, os marcos geode sicos implantados e a base de dados 
georreferenciados contendo: 

• plantas de quadras fiscais digitalizadas e retificadas 
• logradouros codificados 
• quadras codificadas 
• lotes codificados 
• pontos que representam as unidades imobilia rias; 
• pontos vinculados aos respectivos imo veis do cadastro imobilia rio 
• mapa do uso e ocupaça o do solo urbano 
• mapa do zoneamento urbano 
• mapa dos dados do IBGE 
• mapa do plano diretor 
• fotos de fachada vinculadas a  unidade imobilia ria 
• banco de dados das unidades imobilia rias para atualizaça o do IPTU. 

 
 
10.1 Compilação e Organização das Leis Vigentes 

 

A Contratada devera  fazer levantamento da legislaça o tributa ria municipal no que tange a  planta gene rica de 
valores (PGV) vigente, identificando seus pontos falhos e lacunas jurí dicas, ana lise a partir do texto da 
legislaça o, acompanhada de entrevistas/reunio es com os te cnicos municipais da a rea tributa ria, fiscais de 
tributos, procuradores, assessores e Secreta rio Municipal de Administraça o/Planejamento e Finanças. A partir 
deste diagno stico, a Contratada compora  um quadro sobre as dificuldades vivenciadas pela equipe na aplicaça o 
da PGV atual, o qual servira  de base para a definiça o da atualizaça o da mesma. 
A compilaça o dessas informaço es devera  ser sistematizada em relato rio contendo as principais informaço es 
dos aspectos relacionados a  PGV. 

 
10.2. Consulta Imobiliária 

 
A Prefeitura cedera  a  CONTRATADA todos os valores declarados de venda e os co digos imobilia rios dos 
imo veis que sofreram recolhimento de Imposto Sobre Transmissa o de Bens Imo veis (ITBI) de 2013 ate  a data 
desses serviços. A CONTRATADA devera  georreferencia -los e separa -los em imo veis territoriais e prediais. Os 
imo veis prediais devera o ter o valor do m² do terreno calculado a partir da subtraça o do valor predial, 
calculado com o auxí lio da imagem ae rea e terrestre multidirecional, profissionais do ramo imobilia rio local e 
engenheiro de avaliaça o. 
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Finalizada a etapa de apontamento do valor do m² e georreferenciamento de todos os registros imobilia rios 
que recolheram ITBI, a CONTRATADA devera  confeccionar o modelo geogra fico de superfí cie do valor do m² de 
terreno, atrave s de te cnicas de interpolaça o utilizada em geoprocessamento. 
Paralelamente, devera  ser organizada uma pesquisa de valores imobilia rios, a ser determinada junto a s 
diversas fontes de informaço es, com a finalidade de se obter atrave s de tratamento estatí stico, valores de 
mercado unita rios ba sicos de metro quadrado de terreno para cada lote. Todos os registros amostrados 
devera o ser georreferenciados. 
A pesquisa devera  evitar dados com mais de doze meses anteriores a  data desta avaliaça o. 
A amostra devera  ser representativa dentro do universo de imo veis que constitui uma regia o geoecono mica, 
admitindo-se uma quantidade de amostras suficiente para o estudo em funça o das Normas Te cnicas NBR 
14.635-1 e 2, e nas normas e/ou recomendaço es publicadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliaço es e Perí cias 
de Engenharia - IBAPE. 
A CONTRATADA devera  realizar tratamento estatí stico a fim de estabelecer fatores de correlaça o da superfí cie 
de valores do m² do terreno, gerada a partir da interpolaça o de dados obtidos pelo recolhimento do ITBI, com 
os valores do m² do terreno de mercado obtida na pesquisa de valores imobilia rios. 
Um novo modelo de superfí cie de valores do m² do terreno devera  ser realizado, corrigindo os valores do m² 
do terreno obtidos pelo recolhimento do ITBI, pelos fatores de correça o gerados a partir do tratamento 
estatí stico dos dados obtidos na pesquisa de valores imobilia rios. 
A CONTRATADA devera  identificar em mapa as feiço es urbanas lineares e pontuais de valoraça o e desvaloraça o 
do valor do m² do terreno, como centros comerciais, centros de eventos, de lazer, zonas de inundaça o, corpos 
d'a gua, para que sejam utilizadas como balizadoras do modelo proposto. 
Finalmente, utilizando o geoprocessamento, os valores vigentes do m² do terreno por face de quadra sera o 
atualizados tomando-se como refere ncia o valor me dio identificado da superfí cie de valores do m² de terreno 
atualizada. O valor me dio e  obtido pela intersecça o da feiça o gra fica polilinha da entidade face de quadra da 
Planta de Valores Gene ricos da Prefeitura com os valores do m² de terreno da superfí cie de valores do m² de 
terreno atualizada. 

 
10.3. Elaboração da Planta 
 
O me todo avaliato rio exigido para este trabalho e  o Me todo Comparativo de Dados de Mercado, ou seja, aquele 
que define o valor atrave s da comparaça o com dados de mercado assemelhados quanto a s caracterí sticas 
intrí nsecas e extrí nsecas do imo vel. E  condiça o fundamental para aplicaça o deste me todo a existe ncia de um 
conjunto de dados que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra do mercado imobilia rio. 
Sera  adotado o grau de Fundamentaça o, mí nimo II e Grau de Precisa o, mí nimo II, conforme NBR-14.635-2 item 
9 da ABNT, que admite o tratamento atrave s de modelos de regressa o linear, nos casos de avaliaço es coletivas 
ou avaliaço es em massa, como por exemplo, e  o caso da avaliaça o em massa de imo veis urbanos. 
Alí quotas: Definiça o de novas alí quotas de IPTU, considerada a nova PVG e a capacidade contributiva local, em 
consona ncia com o para grafo 1º, do artigo 145, da Constituiça o federal, bem como, a observa ncia do disposto 
nos incisos I e II, do para grafo 1º, artigo 156, do mesmo diploma legal. 

 

10.4. Simulação dos valores venais e do IPTU 
 

A contratada devera  fornecer software para simulaça o de IPTU, apresentando as seguintes funço es 
obrigato rias: 

a) Proceder ao ca lculo do valor venal e do tributo de todos os imo veis constantes do cadastro fiscal e 
sujeitos ou na o a  cobrança do IPTU no municí pio, com base no que estabelece a legislaça o em vigor, nos 
procedimentos atualmente adotados pela Prefeitura, nas particularidades do sistema cadastral e na 
base de dados do cadastro fiscal imobilia rio da Prefeitura, o qual devera  ser carregado no sistema; 

b) Proceder ao lançamento simulado do valor venal e do tributo de todos os imo veis constantes do 
cadastro fiscal e sujeitos ou na o a  cobrança do IPTU no municí pio, com base em para metros ou 
procedimentos previstos no § 1°, do artigo 156, da Constituiça o Federal e dos adotados atualmente pela 
Prefeitura; 

c) Os para metros ou procedimentos passí veis de variaça o em relaça o ao que vigora e que, 
obrigatoriamente, devera o ser configura veis diretamente no aplicativo para o lançamento simulado 
sa o: 
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• Ediça o e aplicaça o dos preços ba sicos unita rios de terrenos e/ou edificaço es da Planta Gene rica de 
Valores, atrave s de um percentual; 

• Ediça o e aplicaça o dos í ndices I coeficientes dos fatores corretivos do valor dos terrenos e edificaço es 
atualmente adotados pela Prefeitura; 

• Ediça o e aplicaça o de novas alí quotas para o IPTU, segundo uso do imo vel e/ou faixa de valor; 
• Aplicaça o de limitador sobre o incremento individual de IPTU, a partir da confrontaça o entre o valor 

lançado e o simulado. 
 

d) O aplicativo devera  permitir aos pro prios usua rios da Prefeitura a configuraça o das varia veis dos 
para metros estabelecidos no item anterior; 

e) Proceder a  confrontaça o entre o lançamento original praticado pela Prefeitura e o simulado, nos 
termos das letras "b", "c" e "d" anteriores; 

f) Apresentar resumos dos resultados obtidos na comparaça o do lançamento original com o simulado 
(letra e), para aferiça o do impacto das proposiço es que fundamentaram o lançamento simulado, pela 
produça o das seguintes informaço es gerenciais: 

• Variaço es do IPTU em termos absolutos e de valor (casos de aumento, reduça o e manutença o de valor 
em relaça o ao lançamento original da Prefeitura); 

• Resumo dos valores lançados distribuí dos por bairro do municí pio; 
• Resumo dos valores lançados distribuí dos por uso do imo vel. 
g) Apresentar resumo dos resultados obtidos na comparaça o do lançamento original com o simulado 

(letra e), mostrando as variaço es absoluta e percentual dos valores para cada imo vel individualmente; 
h) Permitir a pesquisa individualizada dos resultados produzidos na letra "g" anterior ou por 

aproximaça o utilizando como chaves a Inscriça o Cadastral, Nome do Proprieta rio e Endereço do 
imo vel; 

i) Permitir a exportaça o dos resultados para uma planilha eletro nica. 
 

 
 

Gurupi- TO, 24 de outubro de 2019.                                                                                                                  
 
 
 
Responsa vel pela elaboraça o da descriça o te cnica dos serviços: 
 
 
 
 

Kleber de Souza Barros 
Coordenador I 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
Contato: (63) 3301-4323 

 
 
 

Aprovo o presente Termo de Refere ncia, 
 
 
 
 

Mário Cezar Lustosa Ribeiro 
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças 

Decreto nº 395/2019 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 
MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)________), e-mail: __________________________, através de seu (proprietário/sócio 

administrador/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)________), e-mail:________________; 

 

Em atendimento ao disposto no edital e para efeito de participação e 

representação desta empresa na presente licitação, vem através deste Ato, CREDENCIAR 

o(a) Sr(a). _______________ , nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento 

de Identidade nº_________ e do CPF nº__________, residente e domiciliado à (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(__)________), e-mail: 

________________________, a participar do procedimento licitatório tendo poderes para exercer 

os direitos e assumir obrigações referente à Concorrência Pública nº 006/2019. 

 

OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para 

manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitação, notadamente formular 

propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos 

pertencentes a esta empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, 

podendo, ainda, praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame, inclusive a 

interposição de recursos administrativos.  

 

Declaramos estar cientes de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a). 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
         A assinatura do emitente deve ter firma reconhecida. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Licitatório nº 2019.011741 

 

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.011741 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

 
 

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, 
DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2019, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURUPI – TO COM 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS E A EMPRESA XXXXXXXX, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO DE 
GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL 
URBANA DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
 

 
a) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ 01.803.618/0001-52, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Laurez da Rocha Moreira, tendo como INTERVENIENTE a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GURUPI-TO, 
inscrita no CNPJ Nº __________________, com sede à Rua 14 de Novembro (antiga Rua 
01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025, neste 
ato representada por seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº 0181/2019, 
de __/__/2019, Sr. Mário Cezar Lustosa Ribeiro, brasileiro, casado, veterinário, 
portador do CPF nº ______________ e no RG nº ________________ SSP-__, residente e 
domiciliado à Rua _______________________, CEP: _____________, Gurupi-TO. Telefone: 
(63)3315-0025. 

 
b) CONTRATADA: _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº __________________, e Inscrição Estadual nº _______________ com sede na 
___________________,  na cidade de ______________- ___, neste ato representada pelo Sr. 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF sob 
o nº ________________, e RG sob o nº ___________, residente e domiciliado em 
_____________. 

 

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO 
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento licitatório da 

Concorrência Pública nº 006/2019, por parte do Secretário Municipal de Planejamento e 
Finanças de Gurupi-TO, nomeado que, agindo no exercício de suas atribuições legais e pelo 
Decreto Municipal nº 0181, de __ de __________ de 2019,  institucionais, com fundamento no 

disposto na Lei nº 8.666/93, conforme Termo de Homologação do Processo e de Adjudicação do 
Objeto emitido em  ____/____/2019, tudo constante no Processo Licitatório nº 2019.011741, 
do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  -   DO OBJETO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
2.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA 
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA 
DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO., obedecendo às condições estatuídas no Edital, seus respectivos 
Anexos e Subanexo, e neste Contrato. 

 

2.1.1. Deverão ser consideradas para a execução do objeto as especificações e informações técnicas 
constantes no Edital, Anexos e Sub Anexos, bem como nas informações contidas no Processo 

Licitatório nº 2019.011741. 
 

2.2. Serviços a Serem Executadas 
2.2.1. Os serviços deverão ser prestados, bem como as entregas serem feitas por etapa, obedecendo à 
seguinte relação de produtos: 
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2.2.1.1. Plano de Trabalho 
 01 (um) Relatório Técnico relativo ao Plano de Trabalho, impresso e em mídia digital. 
 

2.2.1.2. Implantação de Rede de Referência Topográfica 
 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
 Relação das coordenadas dos vértices da rede geodésica de primeira ordem utilizados na 
implantação do apoio de campo e dos pontos de apoio planimétricos no sistema de representação 
UTM; 
 Relação das altitudes das RN e dos pontos de apoio altimétrico utilizados no apoio de Campo; 
 Esboço de distribuição dos pontos de apoio planimétrico; 
 Esboço de distribuição dos pontos de apoio altimétrico; 
 Monografia dos vértices que compõem o apoio básico implantado; 
 Listagem do processamento GPS; 
 Manual e minuta de lei. 
 

2.2.1.3. Cobertura Aerofotogramétrica com GSD 0,10m ou Melhor 

 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
 Descrição da fase de cobertura aerofotogramétrica com os parâmetros da câmera 
fotogramétrica e seu certificado de calibração, bem como a licença de voo expedida pelo Ministério da 
Defesa; 
 Descrição do apoio de campo suplementar; 
 Descrição da aerotriangulação com os desvios resultantes do ajustamento e controle de 
qualidade; 
 01 (uma) coleção de arquivos das aerofotos em formato JPEG, nas bandas PAN, RGB e NIR; 
 01 (uma) via impressa e o arquivo digital do foto-índice para a área coberta, na escala que 
melhor se adequar; 
 

2.2.1.4. Perfilamento a Laser  com no Mínimo 4 pts/m2 
 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
 Descrição da fase de perfilamento laser com os parâmetros de calibração do sensor, bem como 
a licença de voo expedida pelo Ministério da Defesa; 
 Arquivos MDT/MDS, em formato DWG, compatível com a escala 1:1.000, entregue em DVD; 
 Arquivos da malha TIN final (LIDAR) do MDT em formato DWG, entregue em DVD. 
 

2.2.1.5. Geração de ortofotos 
 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
 Descrição da fase de geração de ortofotocartas digitais; 
 01 (uma) coleção de ortofotos com resolução espacial de 10 cm, em arquivo JPEG, em mídia 
DVD. 
 

2.2.1.6. Restituição Estereofotogramétrica 
 01 (um) Relatório Técnico impresso e em mídia digital, contendo: 
 Descrição da fase de restituição e geração de cartografia digital; 

 01 (uma) coleção de arquivos digitais das ortofotocartas em HD, em formato vetorial DWG e 
imagem das orotofotos; 
 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo o mapeamento convertido 
para formato SIG. 
 

2.2.1.7. Atualização da base de dados dos imóveis 
 Relatório de Planejamento e Compilação de Informações Existentes 

 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo os dados do cadastro de 
contribuintes. 
 01 (uma) coleção de arquivos digitais das fotografias georreferenciadas dos imóveis; 
 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo a base de dados 
geocodificada; 
 01 (uma) coleção de arquivos digitais e impressos dos relatórios com os dados dos imóveis que 
houve alteração. 
 Cartas de notificação dos imóveis que apresentarem divergência 
 Relatório de conclusão das reclamações atendidas no período definido. 
 

2.2.1.8. Atualização da Base de Dados dos Logradouros 
 01 (uma) coleção de arquivos digitais em formato shapefile contendo os dados do cadastro dos 
logradouros e de endereçamento. 
 

2.2.1.9. Implantação do Software de Informações Georreferenciadas - SIG 
 Implantação do sistema de forma que o mesmo inicie seu funcionamento em versão Beta; 
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 Relatório com o projeto lógico do SIG com o descritivo do que vai ser implementado 
 01 (uma) via, em formato físico e digital do Relatório Técnico do Descritivo Técnico com o 
respectivo arquivo digital. 
 

2.2.1.10. Customização de Software de Informações Georreferenciadas – SIG 
 Modelagem do banco de dados 
 01 (uma) via, em formato físico e digital do Relatório Técnico do Banco de Dados Espacial com 
o respectivo arquivo digital. 
 Codificação das funcionalidades com implementação da versão Alfa do sistema 
 01 (uma) via, em formato físico e digital do Relatório Técnico de Codificação das 
funcionalidades com implementação da versão inicial do sistema. 
 Revisão e implantação definitiva do sistema 
 Uma (1) licença de uso do sistema implantado, sem limite de usuários; 
 Manual do usuário do Sistema. 
 

2.2.1.11. Treinamento e Capacitação de Usuários para a Operação do SIG 
 01 (uma) via, em formato físico e digital (PDF), do Relatório Técnico de Treinamento. 

 

2.2.1.12. Elaboração da Planta Genérica de Valores 
 01 (um) relatório, em arquivo digital contendo a compilação e organização das leis vigentes; 
 01 (um) relatório, em arquivo digital contendo o resultado da consulta imobiliária; 
 01 (um) conjunto de mapas e relatórios impressos coloridos no formato e com moldura, 
legenda e simbologia previamente definidos pela Contratante; 
 01 (um) aplicativo para simulação dos valores venais e do IPTU; 
 

2.3. Do local de Execução do Objeto  
2.3.1. Fica estabelecido que os serviços objeto desta licitação devam ser executados em toda a 

extensão territorial da cidade de Gurupi/TO, abrangendo todos os bairros do município. 
 

2.3.2. O objeto deverá ser executado no(s) local(is) indicado(s), cabendo à empresa Contratada, o 
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra necessária à execução dos 
serviços, e, em conformidade com o respectivo termo de referência, subanexo I e cronograma em 
anexos. 

 

2.4. A Contratada deverá observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, os projetos e 
demais documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades competentes e 
ainda as cláusulas deste Contrato. 

 

2.5. As obras/serviços serão executadas neste município, forma de execução indireta, em regime de 
empreitada por preço unitário de serviços e mão de obra sem prejuízo do disposto no paragrafo 1º, 
do artigo 65, da lei 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA  TERCEIRA  -  DA DESCRIÇÃO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇOS. 
3.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas 

estabelecidas nos documentos contidos e em estrita obediência ao Termo de Referência/Projeto 
Básico, Edital e seu Subanexo, todos constantes dos autos, bem como às prescrições e exigências 
das especificações da Contratante e no Contrato. 

 

3.2. Deverão ser considerados, para perfeito entendimento dos serviços a serem executados, os 
elementos e especificações técnicas contidos no Processo Administrativo nº 2019.011741. 

 

3.3. A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei nº 

8.666/93. 
 

3.4. A aceitação de qualquer serviço pela fiscalização está vinculada ao rigor da boa técnica aplicada 
aos serviços em questão. A aceitação de serviços fica diretamente ligada à conferência da equipe da 
Contratante. 

 

3.5. Os serviços deverão ser entregues em perfeito estado devendo ser realizada uma vistoria dos 
serviços pela Contratada, antes da comunicação oficial do término dos mesmos, acompanhada pela 
Fiscalização.  

 

 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DO VALOR DO CONTRATO 
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de R$ 5.421.748,34 (cinco milhões 

quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos). 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

4 Anexo 3 – Minuta do Contrato – Concorrência Pública  Nº 006/2019 

4.2. Sendo o valor de R$ 2.944.000,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro reais) referente 
ao Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e a Caixa Econômica Federal número: 051983255/2019. 

 

4.3. Sendo o valor de R$ 2.477.748,34 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) referente ao Recurso originário da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças.  

 

4.4. Acordam as partes que o valor global para execução dos serviços objeto deste contrato é o valor 
constante na respectiva Proposta de Preços vencedora apresentada em sessão pela Contratada, que 
será pago de conformidade com o andamento dos serviços, no que determinar as medições.  

 

4.5. A planilha de quantidades e preços, bem como o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

Contratada, na sessão da licitação passam a fazer parte integrante deste Contrato. 
 

4.5.1. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, 
encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, seguros, despesas com mão de obra, 
transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratações e locações e outras incidentes. 

 

CLÁUSULA  QUINTA  - DOS PAGAMENTOS 
5.1. O pagamento em favor da Contratada será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente 

em nome da empresa, em parcelas mensais e sucessivas, onde o valor será obtido pela 
apresentação de medição dos serviços efetivamente prestados, tomando-se por base teórica o 
cronograma de execução, limitando-se ao valor unitário contratado, respeitando o total de cada 
serviço, após a emissão da nota fiscal/fatura/documento equivalente, desde que não haja fator 
impeditivo imputável à Contratada e será efetuado em até 30 dias após o serviço prestado. 

 

5.1.1. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que 
deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 

5.1.2. A Contratante efetuará o pagamento à Contratada, pelos serviços contratados e executados, nos 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência 
de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os preços incluam todos os custos diretos e 
indiretos para a execução da obra/serviços, de acordo com as condições previstas nas 
especificações técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.  

 

5.2. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao serviço executado, 
sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua 
conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 

 

5.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Concorrência, Nº do Instrumento Contratual e da 
Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do serviço e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento. 

 
5.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

Administração, e deverá estar acompanhada da requisição de compras/ordem de 
serviço/autorização de empenho emitida pelo Departamento de Compras/Contratante, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

5.2.3. A nota fiscal deverá ser emitida ao final de cada mês, constando todos os serviços e as 
quantidades executadas naquele mês de referência, sendo conferido e atestado por responsável da 
Contratada com identificação do referido servidor, acompanhado do respectivo relatório de medição 
discriminado de fácil entendimento a todos os departamentos que necessariamente manusearão o 

procedimento de pagamento. 

 
5.3. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de 

comprovação da Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá 
ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA  SEXTA  -  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1. O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses e 10 (dez) dias, contados da data de sua 

assinatura, prorrogáveis por igual período, inclusos neste prazo o recebimento provisório (10 dias) e 
o recebimento definitivo (30 dias). 
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6.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, conforme o art. 57, I da lei 

nº 8.666/93, mediante requerimento e prévia justificativa apresentada pela licitante 
vencedora/contratada, a qual será aprovada motivadamente após comprovada tecnicamente pela 
Administração, formalizando-se por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de 
interesse da Contratante. 

 
 

CLÁUSULA  SÉTIMA  -  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. O prazo para a execução e entrega dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da emissão da ordem de serviço, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisação, se 
ocorrer. 

 
7.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei nº 

8.666/93, mediante termo específico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa 
Contratada mediante aprovação justificada e comprovada tecnicamente pela Administração por 
meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante. 

 

7.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 

deveres e responsabilidades relativos à execução da obra/serviços, deverá comunicar e justificar o 
fato por escrito para que o Contratante tome as providências cabíveis. 

 

7.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execução dos serviços com outra empresa, desde 
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à 
Contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes da contratação da obra objeto desta Concorrência Pública correrão por 
conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi, 
conforme a seguir: 

 

AÇÃO: PROJETO MODERNIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SIG – SISTEMA INFORMATIZADO DE 
GEORREFERENCIAMENTO. 

DOTAÇÃO: 13.1305.04.129.0464.1274 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.39 – 4.4.90.40 
FONTES DE RECURSOS: 060 – 010 
 

8.2. Os recursos financeiros somente serão liberados, cumprido o estágio de liquidação da despesa, de 
acordo com as medições pertinentes à alocação do recurso a ser dispensado no cumprimento dos 
itens relacionados no Cronograma Físico Financeiro.  

 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, do Edital da Concorrência 
Pública são obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas neste Termo de 
Referência 

b) paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou total; 
c) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato; 
d) acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Administração a execução do 

contrato; 
e) fornecer à Contratada todos os dados gerenciais, contábeis e financeiros, documentos e 

informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços contratados em 

tempo hábil; 
f) orientar os servidores públicos municipais, acerca da necessidade, forma e limites, para que, 

no âmbito de suas atribuições e conhecimentos, prestem colaboração à Contratada quando na 
execução de suas tarefas; 

g) fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços prestados/executados e se necessário notificar a 
contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na prestação/execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, de outras contidas no futuro 
Contrato e no Edital da Concorrência são obrigações da CONTRATADA: 

 
a) executar os serviços com profissionais qualificados e com expertise na área; 
b) responsabilizar-se pelo pagamento dos salários de seus profissionais, bem como pelo 

cumprimento de todas as obrigações legais, paralegais e de qualquer natureza para com os seus 

funcionários, notadamente os referentes ao cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias e tributárias; 
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c) responsabilizar-se por quaisquer prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes etc. decorrente de 
culpa, limitados ao valor global da presente contratação; 

d) manter sigilo quanto às informações e documentos que receber e tiver acesso na execução do 
objeto a ser contratado, não podendo divulgá-los de forma alguma para terceiros, devendo, ao 
término do contrato, devolver o acervo reunido durante a realização dos diagnósticos; 

e) responsabilizar-se por todas as despesas (transporte, seguros, combustível, hospedagem, 
refeições e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao serviço, quando for o caso; 

f) manter pessoa responsável com competência técnica e administrativa para representá-la 
quando do acompanhamento na execução dos serviços; 

g) reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços; 

h) em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto do Contrato, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
de Gurupi-TO; 

i) propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela 
Administração, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, em 

qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária e recusar os serviços 
disponibilizados que julgar inadequados; e 

j) manter durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

k) executar o serviço com técnica e qualidade dentro do prazo, com segurança e demais condições 
estipuladas neste Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em sessão e valor 
adjudicado e homologado, sendo observadas as exigências e informações do servidor municipal 
responsável, sem nenhum custo oneroso para esta Administração em relação à execução; 

l) fornecer equipe especializada no desenvolvimento do trabalho, funcionários capacitados e com 
coordenação adequada; 

m) fornecer treinamento/capacitação e orientação técnica aos profissionais indicados pela 
Contratante, fornecendo os esclarecimentos necessários; 

n) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas na licitação; 

o) corrigir incorreções nos serviços executados quando necessário, sem ônus para a 
CONTRATANTE, durante o período do contrato; 

p) responder por todos os ônus referentes a entrega e serviços fornecidos assim como os salários 
do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 
venham a incidir sobre o Contrato; 

q) responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros 
ou contratante, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de 
prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

r) garantir o suporte dos softwares propostos para solução tecnológica; 
s) responsabilizar-se por quaisquer acidentes no transporte dos equipamentos, instalação dos 

produtos contratados e execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o 
uso indevido de patentes, e ainda por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos 
produtos contratados, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 
t) responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 

trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos contratados, inclusive licença em 
repartições públicas; 

u) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 
v) assumir toda a responsabilidade pelos ônus decorrentes das leis trabalhistas, previdenciárias e 

encargos sociais, mantendo a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 
particular, considerada única empregadora; 

w) responsabilizar-se pela execução dos serviços em plena conformidade com as Especificações 
Técnicas Básicas obrigando-se a reparar ou refazê-los, caso venham a apresentar defeitos ou 
incorreções, sem ônus adicionais à CONTRATANTE; 

x) fornecer os documentos requisitados pela CONTRATADA, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas e em casos de urgência no mesmo dia. Entendem-se como urgência as solicitações 
enviadas por pessoas autorizadas; 

y) atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do serviço; 
z) comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
aa) comunicar à CONTRATANTE da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob 

pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante no 
Contrato; 
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bb) comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, por escrito 
e tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

10.1 À Licitante/Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das 
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas 
no Edital e sujeitando-se as sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme 
disposto:  

 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo- 
lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em 

prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

 
II - Multas:  As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras 

sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Contrato, por prazo não superior a 30 

(trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Contrato, por prazo superior a 30 
(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à 
possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
obrigação assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pelo Presidente no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor 
total da proposta; 

 

III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos:  

 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução da Contrato; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a 
Licitante/Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para 

tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 
 
10.1.1. Para os fins do item 10.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 

10.2. As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 

10.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a 
do item II, facultada a defesa prévia da Licitante/Contratante no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de 
prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  

 

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, 
por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não 
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sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 
tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a 
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 
das razões de defesa.  

 

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional 

à ampla defesa e ao contraditório. 
 

10.5. As sanções previstas nos incisos I, II e III do item 10.1 são da competência do Secretário 
Municipal responsável pela pasta. 

 

10.6. A sanção prevista no inciso IV do item 10.1 é da competência exclusiva de autoridade superior 
da Administração Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) 
anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver 
sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização. 

 

11.2. Por acordo entre as partes este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das 
contratantes, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a Contratada o valor dos serviços 
executados. 

 

11.3. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E  
DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

12.1. A Fiscalização é exercida por interesse da Administração e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  

 

12.2. Fica designado como fiscal do contrato e responsável pelo atesto das notas fiscais, o servidor da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Kleber Alves Barros, Coordenador, telefone 

para contato: (63) 3315-0025. 
 

12.4. A Contratante manterá a partir do início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu 
critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que 
considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela 
Contratada. 

12.5. A fiscalização poderá embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os serviços e mão-de-obra 
que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas 
exigências contratuais, termo de referência e do edital. 

 

12.5.1. A ação da fiscalização será preventiva, sem interferência na metodologia de trabalho da 
licitante contratada, e, em absoluto gerará responsabilidade para a Administração pela execução 
das obras e serviços, como também não excluirá e nem reduzirá as responsabilidades da licitante 
contratada pela má execução das mesmas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) / 
COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18 

13.1. A Contratada será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os 
equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, durante a realização dos serviços, bem 
como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificação dos mesmos.  

 

13.2. Além dos equipamentos de proteção individual e coletiva, a Contratada deverá adotar todos os 
procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física de terceiros que transitem 
pelo perímetro onde estão sendo prestados os servíços. 

 

13.3. A Contratada será responsável pela obediência a todas as recomendações, relacionadas à 
segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, 
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).  

 

13.4. Em obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serão de uso obrigatório os 
seguintes equipamentos:  

 

a) Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou 
projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeça 
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do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos elétricos 
será exigido o uso de capacete específico.  

b) Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e 
respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.  

c) Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 
d) Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e 

outras lesões decorrentes da ação de radiações.  
e) Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e 

outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.  
f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao 

estabelecido na NR-15.  
g) Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com 

substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, 
materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, 
de lona plastificada, de borracha ou de neoprene. 

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, 
especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.  
j) Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.  
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 
l) Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.  
m) Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de 

ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.  
n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de 

ferros. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  
 
14.1. A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do seu valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o disposto no Art. 65, I e § 1º da 
Lei nº 8.666/93. 

[ 
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior salvo 

as supressões resultantes de acordo celebrado entre os Contratantes.  
14.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de 

obras/ serviços, serão obedecidos os limites e demais condições estabelecidas em Lei, sendo: 
 

a) No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a apresentação da planilha 
orçamentária correspondente; 

b) Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base nos preços 
unitários constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido 
do valor global contratado; 

c) Os serviços não constantes das planilhas originais constantes do Processo deverão ser 
especificados e apresentados de acordo com o mercado local e atentado aos preços ofertados em 
licitação, juntamente com as respectivas composições de preços unitários; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
15.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou 

hipótese, poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser 
executado em associação da contratada com terceiros, sem autorização prévia da Contratante, 
por escrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive rescisão contratual.  

 

15.2. Em caso de subcontratação autorizada pela Administração, este deverá ocorrer com 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar nº 
123/2006. 

 

15.2.1. No caso de subcontratação permanecerá íntegra e inalterada a responsabilidade do 
Contratado pelo integral cumprimento de todas as obrigações constantes do Edital e do Termo de 

Referência e execução do objeto contratado, como se diretamente os tivesse executado, não 
podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma exceção, restrição, alegação de 
descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha contra 
ele. 

 

15.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, tributário ou 
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, será imputada ou se 
comunicará à Contratante. 
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15.4. Em casos de subcontratação para a execução dos serviços expressamente permitidos, a 
Contratada exigirá dos eventuais subcontratados, no que couberem, os mesmos requisitos que 
foram exigidos no processo licitatório. 

 

15.5. Na hipótese 15.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderão ser destinados 
diretamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
16.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, dentre os seguintes casos:  
 

16.1.1. Unilateralmente pela Contratante: 
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos;  
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 

16.1.2. Por acordo das partes: 
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução (se houver); 

b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de 
bens ou execução de obra ou serviço;  

d)  Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  

 

16.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

 

16.3. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a 
Administração/Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 
inicial. 

 

16.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 
as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
17.1. Na hipótese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, por interesse da CONTRATANTE, ou 
por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não 
pago, poderá ser reajustado de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 1.054/94, 
utilizando-se as colunas e os índices próprios de reajustamento para cada caso, fornecidos pelo 

Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha 

a substituí-lo e de acordo com a seguinte fórmula:  
 

R = [(Im - Io) / Io] x P, 
 

Onde: 
R = valor do reajustamento procurado; 
Im = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação; 
Io = índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes à data fixada para 

entrega da proposta da licitação; 
P = preço unitário contratado. 
 

17.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
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17.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

 

17.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

17.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, não serão computados os atrasos nos 
serviços havidos por responsabilidade da Contratada.   

 

17.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 

8.666/93 respectivas alterações, no Edital da Concorrência Pública nº 006/2019 e no Processo 

Administrativo Nº 2019.011741. 
 

18.2. Os serviços contratados deverão ser realizados com rigorosa observância dos projetos e 

respectivos detalhes, bem como estrita obediência à prescrições e exigências das especificações da 
Contratante que serão considerados como parte integrante deste contrato. 

 

18.3. Os serviços executados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 
CREA, CAU, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art.39, inciso 

VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

18.4. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que 
tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas na 
Concorrência Pública nº 006/2019 e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

18.5. A Contratada não poderá substituir o responsável Técnico, salvo casos de força maior e 
mediante prévia concordância da Contratante, satisfeitas todas as exigências do edital, nos termos 
do artigo 30, § 10 da lei nº 8.666/93. 

 

18.6. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas 
durante a vigência deste contrato, deverá ser comunicada à Contratante e, na hipótese de restar 
caracterizada frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos 

administrativos, ensejará a rescisão deste contrato. 
 

18.7. À Contratante fica assegurado o lídimo direito de subsistindo razões plausível e de interesse 
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do 
contrato, depois de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
19.1. Para dirimir todas as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, Estado do 

Tocantins, não obstante outro domicílio que a Contratada venha a adotar, ao qual expressamente 
aqui renuncia. 

 

19.2. Este Contrato será assinado pelos representantes das partes em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, sendo uma de suas vias juntada aos autos licitatórios, uma entregue para a Contratada, 
uma arquivada junto à Comissão Permanente de Licitação e, uma entregue ao Gestor da Secretaria 
Contratante, em presença das testemunhas que subscrevem ao final. 

 
19.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato. 
 
 

 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos xx dias do mês de xxxxxxxx de 2019. 

 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE GURUPI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

Laurez da Rocha Moreira 

CONTRATANTE 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 

Mário Cezar Lustosa Ribeiro  

CONTRATANTE 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
NOME DO REPRESENTANTE 

FUNÇÃO NA EMPRESA 
CONTRATADA 

 
 

 
Testemunhas: 
 
1________________________________________________________________CPF_______________________________ 

2________________________________________________________________CPF_______________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 
MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 

 

 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)_________), e-mail: __________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)_________), e-mail_________________; 

 

DECLARA, para fins de participação da referida Concorrência, conforme o 

disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 

9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme determina a Constituição Federal. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 

empresa licitante. 

 
 



Anexo 5 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2019. 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)_________), e-mail: ___________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)___________, e-mail_______________; 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a 

presente data, não esta submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 

participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, 

assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 

Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTIREM FATOS 
IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo licitatório, objeto da Concorrência 

Pública no 006/2019, promovido pelo Município de Gurupi, Estado do Tocantins, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julga 
suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto 

licitado em todos os seus detalhamentos, bem como que se sujeita às condições estipuladas 

no mesmo. 
 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



Anexo 6 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)________), e-mail: ______________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)_________, e-mail__________________; 
 

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação 

empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto 

ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei 
Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, para fins de cumprimento ao 

disposto no Edital da Concorrência Pública nº 006/2019 e participação do referido 

certame; 
 

DECLARA que esta empresa, até a presente data, está enquadrada como: 
 

(   ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar 

Federal n°123, de 14.12.2006. 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 

Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 

(   ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei 

Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 
 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete 

a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação 

exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.  
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 
 

Cidade-Estado, _____ de _________________ de 2019. 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(__)_________), e-mail: 

____________________________, através de seu (proprietário/sócio administrador/representante 

legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente 

e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)____, 

e-mail:________________; 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do presente 

procedimento licitatório que: 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, 

em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e seus respectivos Anexos da presente licitação; 

 

DECLARA para fins de participação da Concorrência nº 006/2019 que, caso venha a 
vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviços(s) será(ão): 

 
Nome do  

Representante(s) Técnico(s) 
Especialidade  Nº de Registro Data de Registro  

    

    
 

DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicado(s) acima, como responsável(is) 
técnico(s) na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão,  

visto que o(s) mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme exige o edital. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 
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2 Anexo 7 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 006/2019 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 
 

 

Eu, __________________________________________, portador do CREA/CAU nº 

_____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no RG nº _________e no 

CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP, Cidade, Telefone(__)________), e-mail_______________;  

 

AUTORIZO expressamente a empresa _____________________________________, 

CNPJ Nº __________________________, a indicar meu nome como Responsável Técnico 

e/ou incluir-me na equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços objeto 

da licitação ora em referência, caso a mesma seja contratada.    

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura  

Nome Completo 

CREA/CAU Nº _______________________ 

 
 

 

 

 
 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 

empresa licitante. 

 



Anexo 8 – Modelo de Credenciamento Visita Técnica  – Concorrência Pública  Nº 006/2019 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 
. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 
MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)_________), e-mail: _____________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)_______, e-mail__________________; 

 

CREDENCIA, a Sr(a)___________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, inscrito no CREA/CAU nº______, portador(a) do Documento de Identidade – RG 

nº_________ SSP_____ e do CPF nº__________, sob as penas da Lei, para fins de 

REPRESENTÁ-LA NA VISTORIA TÉCNICA DO LOCAL onde serão realizados os serviços 

objeto da Concorrência Pública nº 006/2019, outorgando-lhe poderes para assinar e 
receber documentos relacionados à referida visita em nome desta empresa, dentre outras 

funções pertinentes e necessárias relativas à atividade ora descrita no Termo de Referência e 

demais anexos do Edital.  

 

Declaramos, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na 

esfera administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo 

(a) representante ora nomeado (a). 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração e credenciamento. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
Obs.: Este Credenciamento deve ser elaborado e assinado pelo representante legal da empresa e ser 

apresentado no ato da Visita Técnica no local dos serviços. 
Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



Anexo 9 – Modelo de Termo de Renúncia  – Concorrência Pública  Nº006/2019. 
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ANEXO IX 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA 
DO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita 

no CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-

UF, Telefone(__)________), e-mail: _______________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento 

de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)________, e-

mail________________; 

 

Declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que 

julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito 

de recurso da fase habilitatória e à abertura dos envelopes de proposta de preços e 

proposta técnica dos proponentes habilitados. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 

empresa licitante. 

 



Anexo 10 – Modelo de Proposta de Preços  – Concorrência Pública  Nº 006/2019. 
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ANEXO X 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO MUNICÍPIO 

DE GURUPI-TO. 
 

DADOS DA EMPRESA: 
Da empresa: 
Razão Social completa: 
Endereço: (completo)                             CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº: 
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 
 

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ OPERAÇÃO_________________ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 
Profissão:                                             
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicilio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  

 

Apresentamos proposta de preços referente à Concorrência Pública nº 006/2019, conforme 
informações acima, na qual declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às 

condições contidas no Edital da referida Concorrência, bem como que verificamos todas as 
especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos 
que dela fazem parte.  

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 
forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta 
proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais e 
equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos 
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução 
completa da obra/serviços discriminados nos projetos. 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ____________ (________________________________ ) 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento 

da Ordem de Serviço, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisação, se ocorrer. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: ____________ ( ________________________________ ) 
 

São parte integrante desta proposta o Cronograma Físico-financeiro, anexo, que obedece aos 

critérios previstos no Edital da Concorrência Pública nº 006/2019. 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome 

Cargo na Empresa Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 
da empresa licitante e serem observadas as exigências contidas no Edital acerca da elaboração da proposta 
bem como especificidades próprias da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  

E CONHECIMENTO TÉCNICO 
 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO MUNICÍPIO 

DE GURUPI-TO. 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)________), e-mail: _____________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)________), e-mail___________________; 

 

DECLARA sob as penas da Lei, para fins de participação na Concorrência 

Pública nº 006/2019, que disporá de todos os materiais, máquinas e equipamentos, bem 

como de toda a mão-de-obra necessária para a realização do objeto licitado, consoante às 

especificações técnicas, e que os mesmos possibilitarão a execução da obra/serviços no 

prazo estabelecido no edital. 

 

Declaramos, ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações, de 

todas as condições e particularidades necessárias para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação.  

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

 

Anexo 12 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº006/2019. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIA 

 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)_______), e-mail: __________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)________), e-mail__________________; 

 

DECLARA para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação na 

Concorrência Pública nº 006/2019, que NÃO REALIZOU A VISTORIA DO LOCAL onde 

serão executados os serviços/objeto da referida licitação, no entanto, DECLARA que tem 

ciência da localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que 

envolvem a execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na 

sessão, comprometendo-se que, se vencedora, executará o objeto do referido Processo 

conforme descreve o Termo de Referência, Edital e seus anexos. 

 

DECLARA, por fim, ciência de que não caberá da nossa parte, posteriormente 

qualquer alegação de desconhecimento acerca da execução da obra/serviços. Assumimos 

exclusiva responsabilidade, em razão da ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes da 

omissão na verificação do local de instalação e execução dos serviços.  

 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

 

 Anexo 13 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº006/2019. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO XIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)________), e-mail: __________________________, através de seu (proprietário/sócio 

administrador/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)________), e-mail:________________; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação 

na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 006/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, 

deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima 

identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU 

FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de 

Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei 

nº 13.707/18.  
 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não 

mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA 

DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do 

Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 

1.818/2007. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
Obs.: Este documento deve ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 
 

Anexo 14 – Modelo de Indicação de Preposto  – Concorrência Pública  Nº006/2019. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO XIV 
MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO 

 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-

UF, Telefone(__)_______), e-mail: _________________________, através de seu representante 

legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone: (__)_______), e-mail_____________________________; 

 

Na qualidade de CONTRATADA, vem por meio desta, INDICAR COMO 

PREPOSTO o Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: 

(xx)xxx, e-mail____, conforme exige o item 21.1.6. do Edital e a previsão constante 

no item 9.2, alínea “f” do Contrato nº _______/2019, oriundo de realização de 

licitação pública na modalidade Concorrência Pública nº 006/2019. 

 

Declaramos que o referido profissional é qualificado para tal ato, podendo 

representar esta Empresa perante a Contratante no diz respeito aos serviços a serem 

executados, possuído o conhecimento e a capacidade profissional necessária para 

responder pela Contratada, tendo autonomia e autoridade para resolver qualquer 

assunto relacionado aos serviços contratados, acompanhar e fiscalizar a execução dos 

mesmos, devendo este Preposto responder por todos os assuntos relativos ao contrato 

supra mencionado. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



Anexo 15 – Modelo Declaração de CNAE  – Concorrência Pública  Nº006/2019. 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO XV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CNAE 

 

 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO MUNICÍPIO 

DE GURUPI-TO. 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 

CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(__)_______), e-mail: _____________________________________________, através de seu 

(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (__)________), e-mail___________________; 

 

Declara, para os fins de direito que se fizerem necessários, que na qualidade 

empresa vencedora do certame, o CNAE que representa a atividade de maior receita 

da empresa é o seguinte: código nº ____________________________________, descrição 

da atividade econômica _______________________________________, em especial, para 

fins verificação do enquadramento ao benefício do regime de desoneração, conforme a 

Lei nº 12.844/2013.   

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento deve ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua 14 de Novembro (antiga Rua 01), nº 1500, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-140. Telefone: (063) 3315-0025. 

 

 Anexo 16 - Comprovante de Retirada do Edital  – Concorrência Pública  Nº «Edital_nº» 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 
Processo Administrativo nº 2019.011741 

 

ANEXO XVI 
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.011741 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇO TÉCNICO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA DO MUNICÍPIO 

DE GURUPI-TO. 
 

 
DECLARAMOS para os devidos fins, adquirimos o Edital, os Anexos e 

Sub Anexos referentes à Licitação Pública acima identificada, bem como, outras 
informações pertinentes contidas no Processo Licitatório nº 2019.011741 
referentes ao certame. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 

 

 

 
______________________, ____ de _________  de  2019. 

 

     
 

 

_____________________________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante da empresa) 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL DO(A) LICITANTE: 

 

CNPJ/CPF:  

ENDEREÇO:  

  

TEL/FAX:  

E-MAIL:  

 
 Solicitamos que a empresa entregue deste formulário, devidamente preenchido na Sala da Comissão 

de Licitações ou que envie via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas acerca do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 Recomendamos ainda, consultas à página eletrônica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitações, para 

ciência de eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo 

Licitatório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cplgurupi@hotmail.com

