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TOMADA DE PREÇOS N° 07/2021 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
DELMAR HOFF, na condição de Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para o conhecimento 
dos interessados que, na Prefeitura Municipal, sito a Rua 9 de Outubro, 229, centro, no Departamento de 
Compras, no dia 14 de Janeiro de 2022, às 9h, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, nomeada 
pela Portaria n° 96/2021, com a finalidade de receber os envelopes de documentação e proposta financeira, 
para prestação dos serviços de geodésia e cartografia ao Município. 
 
1 - Do Objeto e Participação dos interessados: 
 
1.1 - Do Objeto: 
 
1.1.1 - O presente edital tem por finalidade a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de geodésia e cartografia, compreendendo o levantamento aerofotogramétrico, imageamento satelital, com 
processamento de dados, mapeamento cartográfico planialtimétrico, treinamento e assessoria especializada 
ao Município de Portão. 
 
1.1.2 - A licitante prestará os serviços em atendimento às especificações técnicas constantes do Termo de 
Referência - Anexo I, parte integrante do presente instrumento. 
 
1.2 - Da Participação dos interessados: 
 
1.2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o 
objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus 
anexos.  
 
1.2.2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação: 
 
1.2.2.1 - As licitantes suspensas do direito de licitar com a Administração Municipal, no prazo e nas 
condições do impedimento; 
 
1.2.2.2 - As licitantes que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, Estadual ou Federal; 
 
1.2.2.3 - As licitantes que estejam em concordata, falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
1.2.2.4 - As licitantes que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis 
técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura; 
 
1.2.2.5 - As licitantes enquadradas no artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações; e 
 
1.2.2.6 - As licitantes que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora 
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com este 
Município, quer com outros órgãos e entidades públicas. 
 
2 - Do Prazo de execução dos serviços: 
 
2.1 - A licitante entregará os serviços constantes do objeto do presente edital no prazo máximo de 24 meses, 
obedecendo às etapas do cronograma físico-financeiro, parte integrante do presente instrumento. 
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2.2 - A contagem dos prazos se dará a partir da data de emissão e recebimento da Ordem de Serviço expedida 
pelo Município. 
 
2.3 - O cronograma físico-financeiro poderá ser readequado através de Plano de Trabalho, a ser apresentado 
pela empresa após a assinatura do contrato, desde que em comum acordo com a fiscalização do Município, e 
que seja em benefício da Prefeitura Municipal. 
 
3 - Do Pagamento dos serviços: 
 
3.1 - A cada etapa concluída do cronograma físico-financeiro, a licitante emitirá o respectivo documento 
fiscal de cobrança, em perfeita obediência aos valores estabelecidos e quantitativos executados, o qual será 
submetido ao fiscal da obra ou serviço, para o devido atestado de execução, que será percebido no prazo de 
até 30 dias. 
 
3.2 - Haverá retenção, nos termos dispostos na legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais 
ao INSS e entrega da respectiva guia ao licitante. 
 
3.3 - A licitante que vier a contratar com o Município compromete-se a efetuar com rigorosa pontualidade, os 
recolhimentos legais pertinentes aos serviços da presente licitação, fornecendo antes do recebimento dos 
valores a que tem direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes, devidamente quitados, sem o que, 
não serão liberados os valores da parcela correspondente. 
 
3.4 - A licitante deverá fornecer uma relação das pessoas que executarão os serviços, para o recebimento de 
cada parcela, juntamente com comprovante dos pagamentos previdenciários e trabalhistas de cada um. De 
pessoas não constantes da relação subsequente deverá ser apresentada a respectiva rescisão, se não 
comprovado que continua na empresa em outra atividade. 
 
Parágrafo Único - Serão considerados efetivamente executados os serviços se houver o atestado exarado pela 
fiscalização do Município, junto ao documento de cobrança. 
 
4 - Do Valor e da Validade da Proposta: 
 
4.1 - Do Valor: 
 
4.1.1 - Os valores propostos pelas licitantes deverão ser cotados em reais e nestes deverão estar inclusas todas 
as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários 
decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por danos ou prejuízos 
porventura causados a terceiros ou ao Município; 
 
4.1.2 - Os valores propostos permanecerão fixos até a conclusão dos serviços.  
 
4.2 - Da Validade da Proposta: 
 
4.2.1 - A validade mínima da proposta apresentada pela empresa licitante será de 60 dias contados da data da 
Sessão Pública de recebimento dos envelopes. 
 
5 - Da Habilitação: 
 
5.1 - Serão consideradas aptas para participarem do presente certame as licitantes que estiverem devidamente 
cadastrados no Setor de Compras do Município de Portão/RS, até o dia 11 de Janeiro de 2022. Para 
obtenção do Certificado de Registro Cadastral os licitantes deverão apresentar os documentos relacionados 
no Anexo II deste edital. 
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6 - Do Recebimento das Propostas e Credenciamento: 
 
6.1 - Do Recebimento das Propostas: 
 
6.1.1 - Os envelopes serão recebidos pela Comissão de Licitações no dia e local mencionado no preâmbulo, 
em dois envelopes distintos, fechados, com a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE PORTÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 07/2021 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE PORTÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 07/2021 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA) 
 
6.1.2 - O envelope n° 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) deverá conter: 
 
6.1.2.1 - Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
d) 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 
exigir; 
 
Observação: A apresentação dos documentos constantes no subitem anterior para o efetivo credenciamento 
da licitante supre a necessidade destes no envelope da habilitação.  
 
6.1.2.2 - Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 
b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
c) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Internet 
(http://www.tst.jus.br). 
 
6.1.2.3 - Qualificação Técnica: 
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Importante: Quanto à qualificação técnica, a licitante deverá atender as exigências técnicas constantes do 
Termo de Referência - Anexo I, complementada com as demais que seguem abaixo: 
 
a) Prova de inscrição da licitante e do responsável técnico, na entidade profissional competente, sendo que, 
para empresas com sede em outros estados o certificado de inscrição deverá conter o visto da entidade lotada 
no Rio Grande do Sul; 
 
b) Atestado de capacitação técnica-profissional, em nome do responsável técnico da licitante, registrado na 
entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e 
prazos; 
 
c) A comprovação do vínculo da licitante com o responsável técnico que figura no atestado previsto no 
subitem 6.1.2.3 - “b”, deverá se dar através de um dos seguintes documentos:  
 
- Ficha de Registro de Empregados e/ou respectiva anotação na CTPS, quando se tratar de profissional com 
vínculo empregatício; 
 
- Contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente quando se tratar de sócio ou diretor; 
 
- Contrato de prestação de serviço com vigência indeterminada, quando se tratar de profissional contratado; 
 
6.1.2.4 - Qualificação econômico-financeira: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente assinada pelo 
contador responsável, apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, 
conforme fórmulas e índices adiante descritos; 
 
a.1) Licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço 
patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil; 
 
a.2) Para a comprovação da boa situação financeira, deverá apresentar em formulário próprio a demonstração 
e cálculo do atendimento aos índices mínimos assinado pelo Contador Responsável, sob a pena de 
desqualificação, mediante a aplicação das fórmulas abaixo: 
 
 LIQUIDEZ CORRENTE: AC / PC = índice mínimo: 1,50 
 LIQUIDEZ GERAL: (AC + ARLP) / (PC + PELP) = índice mínimo: 1,00 
 GRAU DE ENDIVIDAMENTO: (PC + PNC) / AT = índice máximo: 1,00 
 
ONDE: 
AC = Ativo Circulante; 
AT = Ativo Total; 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; 
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 
PNC = Passivo não circulante 
 
a.3) É vedada substituição do balanço por balancetes ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta; 
 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de emissão inferior a 30 dias da sessão pública; 
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6.1.2.5 - Outros documentos: 
 
a) Declaração da empresa licitante de que não mantém menores nas condições do Art. 7°, Inciso XXXIII da 
Constituição Federal, preferencialmente nos moldes do Anexo III deste edital; 
 
b) Declaração da empresa licitante sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da usa habilitação, 
preferencialmente nos moldes de Anexo IV deste edital; 
 
c) Termo de Renúncia do prazo recursal, se habilitada (FACULTADO), preferencialmente nos moldes do 
Anexo V deste edital; 
 
d) A licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n° 
123/06, deverá apresentar fora dos envelopes uma declaração assinada e carimbada pelo Represente Legal 
e Contador Responsável, sob as penas da Lei, indicando seu enquadramento, Anexo VI deste edital. 
 
e) Declaração de plena submissão ao edital de Tomada de Preços n° 07/2021, bem como de ser perfeitamente 
viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas, responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes. 
 
e.1) Esta declaração destina-se apenas às licitantes que optarem pela não realização da Visita Técnica, 
conforme previsão do Termo de Referência - Anexo I do edital. 
 
e.2) Havendo o interesse da licitante em verificar a condições para o cumprimento das obrigações constantes 
do objeto do presente edital, esta deverá agendar junto ao Setor de Planejamento, com o Superintendente de 
Planejamento e Obras, Sr. LEANDRO DA SILVA ANTUNES, data e horário, através do fone (51) 3500-
4200 Ramal 223; 
 
f) Comprovação de cadastro e inscrição da licitante no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, do 
Ministério da Defesa, como CATEGORIA A, conforme Decreto Lei Federal n° 2.278, de 17 de Julho de 
1997, e Decreto Lei Federal n° 1.177, de 21 de Junho de 1971. 
 
g) Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura de Portão/RS, expedido pelo Departamento 
de Compras. 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
- Os documentos poderão ser apresentados através de cópias, desde que autenticadas em Cartório ou 
por servidor da Prefeitura Municipal, estando sujeito a comprovação de sua autenticidade as certidões 
emitidas via Internet. 
 
- A autenticação de documentos por funcionário da Prefeitura de Portão se dará até às 13h do dia útil 
anterior a data da Sessão Pública, sob pena de não realização das mesmas. 
 
- Não haverá em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura do Envelope n°01 
Documentação, para autenticação, assim como não serão aceitos documentos enviados via “FAX”. 
 
6.1.3 - O envelope n° 02 (PROPOSTA FINANCEIRA) deverá conter: 
 
a) Planilha de orçamento global, discriminando os serviços constantes do presente edital, onde deverão 
constar os quantitativos, preços unitários e totais (subitem 7.2 do edital); 
 
b) Cronograma Físico-financeiro, declaração BDI e Encargos Sociais, conforme modelo deste edital; 
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c) Forma de execução e prazo de entrega conforme descrição do edital; 
 
d) Forma de Pagamento conforme descrição do edital; 
 
e) Validade da proposta conforme descrição do edital. 
 
6.1.4 - Observação: 
 
6.1.4.1 - As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações em linguagem clara e explícita, em uma 
via, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante técnico, e por seu responsável 
legalmente constituído, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, sendo admitidos valores expressos em REAIS 
(somente duas casas após a vírgula); 
 
6.1.4.2 - As propostas serão admitidas como baseada no conhecimento de todas as condições locais que 
possam influenciar no custo e no prazo de execução dos serviços, não sendo acolhida qualquer reivindicação 
posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas nas informações do edital. 
 
6.1.4.3 - As planilhas serão verificadas pela comissão de licitações, quanto a erros aritméticos, que serão 
corrigidos da seguinte forma: 
 
6.1.4.3.1 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
 
6.1.4.3.2 - Erro de adição: serão retificados, conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma. 
 
6.1.4.4 - Serão desclassificadas as propostas das licitantes que não aceitarem as correções acima procedidas. 
 
6.2 - Do Credenciamento: 
 
6.2.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento de procuração, público ou particular e, neste caso, 
com firma reconhecida, contendo poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em representação da licitante. 
 
6.2.2 - O credenciamento poderá se dar através de seu representante que, devidamente identificado e 
credenciado nos moldes do Anexo VII deste edital, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse do representado. 
 
6.2.3 - O representante, sócio-gerente, ou diretor da empresa licitante, deverá apresentar documento estatuto, 
ata de eleição, contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, mediante cópia autenticada, inclusive para a comprovação da 
outorga dos poderes na supracitada procuração. 
 
Parágrafo Primeiro: Os documentos relacionados para o credenciamento deverão ser apresentados fora e 
separadamente dos envelopes, acompanhados dos documentos de identidade dos credenciados. A 
apresentação do estatuto, ata de eleição, contrato social ou procuração, para fins de credenciamento, supre a 
necessidade da apresentação destes no envelope de habilitação.  
 
7 - Do Julgamento: 
 
7.1 - O julgamento das propostas classificadas segundo os parâmetros estabelecidos nesta Tomada de Preços 
será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, levando em conta o menor preço global, dando-se a 
classificação final do certame no sentido de que o primeiro colocado seja o encontrado na proposta de menor 
preço, e os demais, na ordem crescente dos valores ofertados. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

7.2 - Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da licitante, as propostas financeiras com 
valor global superior ao estabelecido pelo Município, conforme segue: 
 
Item Descrição R$ / Un Qtd Un Total 

01 Elaboração da rede geodésca R$700,00 20 pontos R$14.000,00 
02 Aquisição de imagens     
 Vôo aerofotogramétrico R$2.187,50 32 Km² R$70.000,00 
 Imagem de Satélite R$265,62 160 Km² R$42.499,20 
03 Elaboração do mapeamento cartográfico 

municipal 
R$525,00 160 Km² R$84.000,00 

04 Implantação do geoprocessamento R$82.000,00 01 - R$82.000,00 
05  Treinamento de recursos humanos R$200,00 50 horas R$10.000,00 
06 Suporte técnico R$4.340,00 12 meses R$52.080,00 

Total R$354.579,20 
 
7.3 - Será desclassificada a proposta financeira que apresentar o preço global irrisório, aplicando-se para tal 
fim, o cálculo previsto no Art. 48, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
7.4 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos Art. 43 e 44, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
7.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio na forma escolhida pelo 
responsável da licitação, em ato público, convocando-se previamente todos os licitantes. 
 
8 - Dos Recursos Financeiros: 
 
8.1 - As despesas decorrentes da presente contratação serão suportadas com recursos provenientes da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 

NÚMERO SETOR SECRETARIA 
2463-333903900000000 Serviços técnicos profissionais SEMPOV 

 
9 - Da Fiscalização e da Prestação de Garantia: 
 
9.1 - Da Fiscalização: 
 
9.1.1 - Os serviços serão fiscalizados pelo Município, através de fiscal designado por Portaria, dentro dos 
padrões determinados pela Lei Federal n° 8.666/93.  
 
9.2 - Da Prestação de Garantia: 
 
9.2.1 - Como prestação de garantia, a licitante vencedora da presente licitação se obriga, no ato do pagamento 
de cada parcela, deixar retido na Tesouraria do Município, a quantia correspondente a 5% de caução sobre o 
valor da parcela, ou qualquer outra modalidade de garantia prevista no Artigo 56 Parágrafo 1°, da Lei Federal 
n° 8.666/93 a alterações posteriores. 
 
9.2.2 - A referida importância será liberada ou restituída após a execução do contrato, e quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente. 
 
9.2.3 - A licitante é responsável pela execução da obra nos termos do Código Civil, sendo que a presença da 
Fiscalização não diminui ou exclui essa responsabilidade.  
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10 - Das Sanções Administrativas: 
 
10.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da licitação ou de contratada, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 
a) Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenham 
concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades; 
 
b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 1 (um) ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 
d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
e) Causar prejuízo material resultante diretamente de inexecução contratual: declaração de inidoneidade com 
multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
10.2 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação enviada pelo Município; 
 
10.3 - Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o licitante 
fizer jus; 
 
10.4 - Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não 
tributária, a ser cobrada na forma da lei; 
 
10.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente com multa; 
 
10.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso; 
 
10.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;  
 
10.8 - As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
10.9. - Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de 
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei n° 8.666/93. 
 
11 - Dos Recursos Administrativos: 
 
11.1 - Dos atos da Administração, praticados no processo licitatório em curso, cabem: 
 
a) Recurso; 
 
b) Representação; 
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c) Pedido de reconsideração. 
 
11.2 - Aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos normativos do Art. 109, da Lei Federal n° 
8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, como da Administração. 
 
11.3 - O protocolo de recursos ocorrerá na data em que a via original der entrada na Prefeitura de Portão, não 
sendo aceitos recursos enviados via “FAX”. 
 
11.4 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subseqüentes. 
 
12 - Da Assinatura do Contrato: 
 
12.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o licitante vencedor através de 
“Convocação Formal”, para no prazo de 5 dias, assinar o contrato sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
12.2 - Ao licitante vencedor convocado para assinar o contrato, que não o fizer no prazo estipulado, será 
aplicada multa de 5% sobre o valor proposto para execução da obra. 
 
12.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo da multa imposta 
no item anterior ao faltante. 
 
Parágrafo Único - O contrato deverá ser assinado no Departamento de Compras do Município. 
 
13 - Da Participação de MICRO EMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
 
13.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente 
comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, 
ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei Complementar n° 
123/06. 
 
13.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 
 
13.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1°, do artigo 43, da Lei Complementar 
n° 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da 
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
13.2 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. 
 
13.3 - Para efeito do disposto no artigo 44, da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
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13.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. 
 
13.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, 
do caput do artigo 44, da Lei Complementar n° 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2°, do artigo 44, da referida Lei Complementar, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
13.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2°, do artigo 44, da Lei Complementar n° 123/06, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
13.3.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar n° 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.3.5 - O disposto no artigo 44, da Lei Complementar n° 123/06, somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
14 - Das Disposições Gerais: 
 
14.1 - A apresentação da proposta pela licitante implica na sua aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria, e, se porventura o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento de todas as 
disposições contidas nesta Tomada de Preços; 
 
14.2 - A licitante vencedora deverá manter um “PREPOSTO” com amplos poderes de decisão, conforme Art. 
68, da Lei Federal n° 8.666/93; 
 
14.3 - Sob hipótese alguma será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidas 
no edital e não apresentadas na Reunião do Recebimento; 
 
14.4 - Não serão admitidas, modificações ou substituições das propostas ou outros documentos; 
 
14.5 - Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas 
e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações; 
 
14.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação 
os licitantes retardatários; 
 
14.7 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, que se fizerem necessários até 25% do valor inicial atualizado do contrato; 
 
14.8 - O Município reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas apresentadas, ou 
a todas rejeitar, sem que caiba ao proponente indenização de qualquer espécie; 
 
14.9 - Constituem rescisão do contrato, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no edital e no Contrato (Art. 78, Inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93); 
 
14.10 - A licitante vencedora assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 
culposamente prejudicar ao Município, quando na execução do serviço; 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

14.11 - Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e 
tributários decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a cargo do participante, cabendo-lhe 
ainda, inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros ou ao 
Município; 
 
14.12 - Na execução dos serviços, obriga-se a licitante a respeitar a legislação vigente sobre Segurança e 
Medicina do Trabalho; 
 
14.13 - A minuta de contrato, Anexo VIII, é parte integrante do processo licitatório; 
 
14.14 - A Lei Federal n° 8.666/93, regerá as hipóteses não previstas neste edital. 
 
Maiores informações terão os interessados no horário das 8h às 14h, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, 
sito à Rua 9 de Outubro, 229, ou pelo fone (51) 3500-4200, Ramal 209. 

 
Portão/RS, 13 de Dezembro de 2021. 

 
 
 
 

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO 
Objeto Obtenção de serviços de geodésia e cartografia, envolvendo o levantamento 

aerofotogramétrico, imageamento satelital, com processamento de dados, 
mapeamento cartográfico planialtimétrico, treinamento e assessoria 
especializada 

 Produtos  Elaboração da Rede Geodésica Municipal; 
 Obtenção de imagens, contemplando: 

 Aquisição de voo fotogramétrico de alta resolução espacial da 
área urbana, como mínimo de 10cm de resolução espacial, com 
pós-processamento e aquisição de pontos de controle para 
georreferenciamento, ortorretificação, geração de curvas de nível 
e elaboração de ortofotocarta. 

 Obtenção de imageamento satelital para toda a área municipal. 
 Elaboração e adequação da cartografia municipal. 
 Implantação do Sistema de Informação Geográfica, desktop e web. 
 Treinamento e capacitação de usuários 
 Suporte técnico e operação assistida 

 
1. Objeto 
 
2. Etapas e Especificações Técnicas 
 
3. Critérios Gerais de Avaliação Técnica 
 
4. Cronograma Físico/Financeiro 
 
1 - OBJETO: 
 

Obtenção de serviços de geodésia e cartografia, envolvendo o levantamento 
aerofotogramétrico, imageamento satelital, com processamento de dados, mapeamento cartográfico 
planialtimétrico, treinamento e assessoria especializada. 
 
1.1 - Escopo: 
 
1.1.1 - Rede de Referência Geodésica: 
 
1.1.1.1 - Materialização de um mínimo de 20 vértices geodésicos, dispostos em 10 pares, através de pinos 
de aço inoxidável ou marcos de concreto, distribuídos ao longo da área urbana; 
 
1.1.1.2 - Medição, utilizando sistema GNSS/GPS, com processamento da fase da portadora e ajustamento de 
observações, com ocupação longa por ponto, referenciando-se ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB); 
 
1.1.1.3 - Confecção de monografias dos vértices geodésicos. 
 
1.1.2 - Imageamento: 
 
1.1.2.1 - Levantamento aerofotogramétrico da área urbana e de expansões urbanas, com resolução de 10cm 
por pixel ou melhor, totalizando 32 Km2. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

1.1.2.2 - Levantamento por imagem de satélite, com resolução de 50cm por pixel ou melhor, de toda a área 
municipal, totalizando 160 Km². 
 
1.1.2.2 - Apoio de campo imediato, com coleta de pontos por recepção GNSS/GPS, totalizando 50 pontos; 
 
1.1.2.3 - Processamento do bloco fotogramétrico, incluindo a orientação interior e exterior, ajustamento do 
bloco, elaboração do Modelo Digital de Terreno e de Superfície, curvas de nível de 1-1 metro e orto mosaico 
digital. 
 
1.1.3 - Geração e adequação da base cartográfica e cadastral municipal: 
 
1.1.3.1 - Conversão e adequação da base de dados e atributos do Cadastro Imobiliário Municipal, incluindo 
todos os cadastros vigentes; 
 
1.1.3.2 - Conversão e adequação da base de dados georreferenciados, incluindo todos os cadastros vigentes, 
base de quadras e a base de logradouros; 
 
1.1.3.3 - Definição do perímetro urbano e de expansão urbana, de acordo com critérios estabelecidos pela 
municipalidade. 
 
1.1.4 - Implantação de Sistemas de Informações Geográficas: 
 
1.1.4.1 - Modelagem de dados geográficos; 
 
1.1.4.2 - Implantação do servidor e instalação dos pacotes tecnológicos; 
 
1.1.4.3 - Integração entre o Sistema de Informação Geográfica e o Sistema de Gestão Cadastral Municipal; 
 
1.1.4.4 - Implantação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) a nível web; 
 
1.1.4.5 - Implantação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) a nível desktop. 
 
1.1.5 - Transferência de Conhecimento / Capacitações: 
 
1.1.5.1 - Capacitação em Sistema de Informações Georreferenciadas – Sistema Desktop; 
 
1.1.5.2 - Capacitação em Sistema de Informações Georreferenciadas – Sistema Web; 
 
1.1.6 - Operação Assistida / Suporte Técnico: 
 
1.1.6.1 - Monitoramento do Sistema de Informação Geográfica implantado, dentro do prazo contratual. 
 
2 - ETAPAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 

O serviço deverá ser executado pela CONTRATADA de acordo com as etapas e subetapas 
abaixo: 
1) Elaboração da Rede de Referência Geodésica Municipal; 
2) Aquisição e processamento de imagens; 
3) Mapeamento cartográfico; 
4) Implantação do Sistema de Informações Geográficas (SIG); 
5) Transferência de Conhecimento / Capacitações;  
6) Operação Assistida, da solução de geoprocessamento implantada e da Planta de Valores. 
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2.1 - ELABORAÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA GEODÉSICA: 
 
2.1.1 - Objetivo: 
 

Elaboração de uma rede de referência cadastral municipal, em que as coordenadas fiquem 
documentadas e, a partir da sua implantação, todos os projetos executados por qualquer empresa dentro da 
área urbana se referiram ao sistema de coordenadas e as plantas e mapas tenham coordenadas precisas e 
correto posicionamento. 
 

No projeto, está previsto a implantação de 20 (vinte) vértices - total de 10 (dez) pares, 
localizados na área urbana do Município, em locais definidos pela Administração, e elaboração de minuta de 
projeto de lei que determine que projetos executados sejam referidos a rede de vértices geodésicos. 
 
2.1.2 - Especificações: 
 
2.1.2.1 - Sistema de Referência: 
 

O sistema de referência a ser adotado será o SIRGAS 2000, sistema oficial estabelecido pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e no caso do datum vertical, será o Imbituba, sistema 
de referência altimétrico oficial do IBGE. 
 
2.1.2.2 - Materialização dos Vértices: 
 

Os vértices deverão ser materializados com pinos de aço inoxidável ou marcos de concreto, 
dependendo da ocasião, necessidade e do local. Pinos são geralmente utilizados em áreas urbanas densas, 
onde devem ser locados em locais discretos para a sua durabilidade, evitando assim depredações, atendendo 
aos seguintes requisitos: 
 

No caso de marco geodésico, deverão ser observadas as seguintes especificações: 
 Utilização de areia e cimento na proporção 2X1; 
 Marco tronco piramidal, com base de 12 cm, topo de 8 cm, e altura de 60 cm; 
 Utilização de chapa de metal cravada na parte superior; 
 

A CONTRATADA poderá apresentar outras especificações, desde que a Administração julgue 
iguais, superiores ou adequadas para cada situação de vértice geodésico a ser implantado no Município; 
 

O fornecimento e instalação dos materiais para a confecção dos marcos, bem como despesas 
pertinentes, devem estar incluídos no preço proposto para esta etapa. 
 
2.1.2.3 - Medição dos Vértices: 
 

Os vértices devem ser medidos com ocupações rigorosas através de sinal GPS/GNSS, evitando 
assim qualquer ponto com coordenada fora do padrão de qualidade. Para isso deverão ser utilizados os 
seguintes procedimentos: 
 Como referência inicial, os dois marcos do IBGE, e levados mais dois pontos base para a área urbana; 
 Transporte do restante dos pontos com receptor L1 ou L1/L2, por simultaneidade, perfazendo 
triângulos, para posterior ajustamento das observações, desde que observado os seguintes tempos de 
ocupação: 
- Ocupação de 30 minutos se a simultaneidade for entre receptores L1/L2, com distância da linha; 
- Ocupação de 1 hora se a simultaneidade for entre receptores L1; 
 Observância também das distâncias entre linha-base: 
- De até 100 KM se utilizado receptor L1/L2; e 
- De até 20 KM de utilizado receptor L1. 
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A CONTRATADA poderá apresentar outras especificações, desde que a Administração julgue 
iguais, superiores ou adequadas, para a medição de cada vértice geodésico. Caso as observações do sinal GPS 
não estejam adequadas, mesmo que respeite o tempo de ocupação estabelecido neste Termo, a 
CONTRATADA deverá refazer o processo, para obter um cálculo de alta precisão. 
 
2.1.2.4 - Tomada de Fotografias: 
 
 Para a medição de cada vértice, deverá haver a tomada de fotografias de ângulos diferentes para 
retratar o local do ponto coletado; 
 Em cada ponto deverá ser tomada, no mínimo, 2 (duas) fotografias, com máquina digital, resolução 
mínima de 1280x720 pixels e formato JPG. 
 
2.1.2.5 - Processamento dos Dados: 
 

Para o processamento dos dados coletados em campo, deverão ser observados: 
 Processamento através de triangulação, sendo que, para cada ponto calculado, deve ter no mínimo 2 
(duas) bases conhecidas; 
 Solução a ser utilizada: somente a fase da portadora, com resultados fixos. Não serão admitidos 
processamentos com código suavizado, ou sem a solução das ambiguidades do sinal (solução flutuante); 
 Ajustamento pelo método dos mínimos quadrados; 
 Para a rede geodésica especificada, a precisão relativa será de 3 (três) centímetros ou melhor, e a 
acurácia, de 7 (sete) centímetros, no âmbito planimétrico. 
 
2.1.2.6 - Monografias de vértices geodésicos: 
 

Deverá constar na monografia dos vértices geodésicos: 
 Papel timbrado da Prefeitura Municipal (modelo a ser definido no início do projeto); 
 Fotografia do ponto materializado; 
 Coordenadas no sistema UTM-SIRGAS 2000, com latitude e longitude; 
 Altura geométrica e ortométrica do ponto (referida ao MAPGEO, disponibilizado pelo IBGE, mais 
atualizado); 
 Erro Médio Quadrático; 
 Data; 
 Itinerário. 
 
2.1.3 - Produtos a serem entregues: 
 
 Arquivo impresso, contendo as monografias dos vértices; 
 Arquivo digital, em formato ODT e/ou DOC, além de PDF, contendo as monografias dos vértices; 
 Fotografia dos pontos levantados, devidamente codificados; 
 Arquivo digital contendo o relatório do processamento dos dados, em formato txt; 
 Arquivo digital, contendo as observações brutas do GPS, em formato RINEX 2. 
 
2.2 - VOO AEROFOTOGRAMÉTRICO E IMAGEAMENTO SATELITAL 
 
2.2.1 - Objetivos: 
 

Elaborar um levantamento aerofotogramétrico de alta resolução, com a devida homologação e 
autorização pelo Ministério da Defesa, de toda a área urbana e áreas de expansões urbanas a serem definidas 
pela municipalidade, obtendo assim um produto georreferenciado, de alta resolução, aplicado ao mapeamento 
cartográfico municipal. 
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2.2.2 - Especificações: 
 
A - Voo Aerofotogramétrico: 
 
2.2.2.1 - O Município de Portão adquirirá através deste contrato, um voo aerofotogramétrico da área urbana e 
distritos urbanos, totalizando 32 Km², com as seguintes especificações: 
 Resolução espacial (GSD – Ground Sample Distance) de 10 cm ou melhor; 
 Resolução radiométrica de 8 bits, 3 bandas colorida; 
 Área de recobrimento: Até 32 Km²; 
 Execução do voo com sobreposição longitudinal de 80% e lateral de 50%; 
 Apoio geodésico suplementar; 
 Processamento do bloco fotogramétrico, incluindo a orientação interior e exterior; 
 Ortomosaico e elaboração de Modelo Digital de Terreno (MDT) da área imageada, referido a Rede 
Geodésica Municipal e ao Sistema Geodésico Brasileiro. 
 
2.2.2.2 - O objeto principal desta etapa é a aquisição e o processamento do ortomosaico com aplicações 
cartográficas e cadastral até a escala 1:1000 para a área urbana. 
 
2.2.2.3 - Coleta de pontos de controle e pós-processamento do voo (apoio suplementar) 
 Deverão ser coletados 50 pontos geodésicos ao longo de toda a área municipal em que o município 
não possua pontos preexistentes; com precisão posicional melhor que 5 cm, com recepção GNSS, e referidos 
a rede geodésica municipal que é vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro oficial. 
 A localização dos pontos deve ser de tal forma que fique distribuído em uma grade regular, no 
perímetro urbano, utilizando pontos pré sinalizados quando necessário. 
 
2.2.2.4 - Para a elaboração do orto mosaico, a CONTRATADA deverá utilizar métodos que garantem o 
produto final de acordo com a escala cartográfica especificada no projeto, com os seguintes produtos técnicos 
de entrega: 
 Elaboração da orientação interior e exterior; 
 Ajuste do bloco fotogramétrico; 
 Extração do Modelo Digital de Superfície (MDS) e do Modelo Digital de Terreno (MDT); 
 Elaboração da altimetria municipal, com curvas de nível de 1-1 metro; 
 Georreferenciamento e ortorretificação do bloco fotogramétrico, aplicável a escala 1:1000 com Padrão 
de Exatidão Cartográfica classe A; 
 Equalização de histogramas; 
 Geração de ortomosaico, minimizando o efeito de emendas. 
 
2.2.2.5 - A câmera deverá estar devidamente calibrada, e atestada pela CONTRATADA através de laudo 
técnico, compatível com o solicitado pelo Ministério da Defesa. 
 
2.2.2.6 - A superposição longitudinal e lateral entre fotografias não deverá apresentar variação superior a ± 
5%; 
 
2.2.2.7 - A tomada das fotografias deverá ser feita quando o sol estiver situado acima do círculo de altura de 
40° (quarenta graus), em horário que garanta o máximo aproveitamento. 
 
2.2.2.8 - O tempo de exposição das fotografias deverá garantir que o arrastamento das imagens fotográficas 
não seja superior a 12,5 micrômetros; 
 
2.2.2.9 - Será admitida uma variação na escala de voo de ± 5%, em relação à escala planejada; 
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2.2.2.10 - Quando houver interrupção na faixa de voo, a retomada da execução da faixa de voo deverá ser 
feita de modo a haver uma superposição de, no mínimo, dois modelos fotogramétricos; 
 
2.2.2.11 - A tomada das fotografias deverá ser feita em dias claros, sem brumas, com céu limpo e condições 
atmosféricas favoráveis. Não será admitida a obtenção de fotografias com superexposição e subexposição; 
 
2.2.2.12 - A incidência de nuvens, fumaça e sombras delas derivadas não serão aceitas. Casos excepcionais 
deverão ser submetidos para aprovação pela CONTRATANTE; 
 
2.2.2.13 - A cobertura aérea deverá ser realizada em condições apropriadas (lentes, luz, filtros e tempo de 
exposição entre outros) que evitem os efeitos de vinhete (vignette); 
 
2.2.2.14 - As imagens deverão apresentar uniformidade de cor e de densidade e devem estar isentas de ruídos, 
presenças de manchas, riscos, elementos distorcidos da cena original causados por problemas de 
processamento ou de aquisição da imagem; 
 
2.2.2.15 - O resultado do ajustamento de observação da aerotriangulação deverá ser alcançado, com um 
máximo de discrepâncias (na escala do terreno) a seguir requerido: 
 
a) O erro médio quadrático dos pontos de controle ajustados não deverá ultrapassar 15 (quinze) cm; 
 
b) O erro residual máximo dos pontos fotogramétricos ajustados não deverá exceder 20 (vinte) cm em X 
e Y e 25 (vinte e cinco) cm em Z; 
 
c) As diferenças entre as coordenadas em X e Y (componentes) dos pontos ajustados, comparadas aos 
pontos de verificações (check), não deverão exceder 20 (vinte) cm e 25 (vinte e cinco) cm em Z; 
 
d) As discrepâncias de pontos de ligação de blocos ajustados adjacentes não deverão exceder 25 (vinte e 
cinco) cm em X e Y, e 30 (trinta) cm em Z (altitude). 
 
B - Imageamento satelital: 
 
2.2.2.16 - A imagem deverá ser tomada, compreendendo a área urbana do Município, totalizando 160 Km² 
em polígono a ser definido pela contratante. 
 
2.2.2.17 - Resolução espacial: deverá ter no mínimo 50 centímetros por pixel, coloridos. 
 
2.2.2.18 - Resolução radiométrica: a imagem deverá ter 8 bits. 
 
2.2.2.19 - A data de aquisição da imagem não poderá ser anterior a 6 meses, após a ordem de serviço, salvo 
em condições estabelecidas pela municipalidade. 
 
2.2.2.20 - A cobertura de nuvens máxima aceita será de 10% do total da área imageada. 
 
2.2.2.21 - As imagens deverão ser acompanhadas de seus respectivos Rational Polynomial Coefficients 
(RPCs) e de todos os parâmetros matemáticos que compõem o dado, para posterior ortorretificação e 
georreferenciamento da imagem. 
 
2.2.2.22 - O formato padrão da imagem bruta deverá ser o GeoTIFF, projeção padrão do dado bruto: UTM; 
sistema de referência padrão: SIRGAS 2000. 
 
2.2.2.23 - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes processamentos na imagem 
 Equalização de histogramas 
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 Georreferenciamento 
 Ortorretificação 
 Geração de mosaico controlado 
 
2.2.2.24 - O mosaico controlado, produzido a partir das imagens ortorretificadas, deverá ser aplicável a 
cartografia em escala 1:2000, segundo o PEC (Padrão de Exatidão Cartográfica). 
 
2.2.2.25 - O mosaico não deverá apresentar emendas e falhas geométricas de sobreposição, salvo em casos de 
impossibilidade técnica, a ser avaliado junto com a equipe de técnicos municipais. 
 
2.2.2.26 - O mosaico deverá ter uma qualidade condizente no seu histograma final, preservando da melhor 
maneira possível a curva original do histograma, preservando assim uma fidelidade radiométrica e de cores 
dos alvos imageados. 
 
2.2.3 - Produto Final: 
 

Define-se que o produto final deve ser aplicável à escala proposta, e que os dados finais serão 
entregues nos seguintes formatos: 
 Relatório técnico da calibração da câmera e do ajustamento de observações, assinado por profissional 
habilitado. 
 Modelo Digital de Superfície (MDS), Modelo Digital de Terreno (MDT) e curvas de nível com 
equidistância de 1-1 metro. 
 Imagem (ortomosaico) georreferenciado, ortorretificado e equalizado, no formato GeoTIFF e JPEG 
2000 aplicável a escala 1:1000 e com GSD de 10cm. 
 
2.3 - GERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BASE DE DADOS CARTOGRÁFICA E CADASTRAL 
MUNICIPAL: 
 
2.3.1 - Objetivos: 
 

A etapa tem como objetivos a consolidação das informações de mapas urbanos do Município, 
consolidando uma base digital padronizada para o uso no geoprocessamento. Nesta etapa, a CONTRATADA 
deverá processar as informações existentes, gerando uma cartografia digital através de camadas (layers) 
contendo diversos planos de informação. 
 
2.3.2 - Especificações: 
 

Deverão ser analisadas, processadas, e validadas para a preparação de futuras atualizações 
cadastrais e do geoprocessamento. Deverão ser produzidas camadas de informações conforme o descritivo a 
seguir: 
 
I - Base de logradouros, quadras, do perímetro urbano e do cadastro imobiliário: 
 
2.3.2.1 - Construir a Geocodificação, que consiste na criação de uma chave de ligação empregada no 
relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e Cadastral), executando este procedimento para os 
Cadastros Urbanos que houver consistência de informações. 
 
2.3.2.2 - Proceder com a geração e adequação da base de dados de logradouros municipal, analisando todas 
as inconsistências do banco de dados de nome e codificações existentes, produzindo um mapa único, no 
formato Shapefile. 
 
2.3.2.3 - Converter e adequar legislações com vínculo cartográfico, para um formato de Banco de Dados, em 
formato Shapefile. 
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2.3.2.4 - Proceder com o desenho e importação da codificação das feições geométricas dos Boletins de 
Informação Cadastral (BICs), sobreposto a imagem georreferenciada, reproduzindo assim o nível de 
desatualização cadastral. 
 
2.3.2.5 - Construção de uma base georreferenciada urbana única, para o Cadastro e Recadastramento 
Imobiliário, incluindo a estruturação completa do mapeamento de logradouros e de codificação de 
quadras. 
 
2.3.2.6 - Proceder com a restituição fotogramétrica de lotes identificáveis e de edificações. 
 
II - Base altimétrica: 
 
2.3.2.7 - Proceder com a restituição aerofotogramétrica do bloco fotogramétrico, convertendo em uma base 
cartográfica digital, com curvas de 1-1 metro, referidas ao geoide. 
 
III - Base de hidrografia: 
 
2.3.2.8 - Proceder com a restituição da hidrografia municipal, utilizando o imageamento satelital e o voo 
fotogramétrico em toda a sua extensão, com as toponímias associadas. 
 
IV - Base de zoneamento: 
 
2.3.2.9 - Compilação de mapas das secretarias, incluindo zoneamento do Plano Diretor, bairros, zoneamento 
fiscal, etc., convertendo e adaptando para o uso no ambiente do geoprocessamento. 
 
2.3.3 - Produtos e Serviços a serem entregues: 
 
 Base de Dados do mapeamento urbano existente, convertida e integrada ao Banco de Dados do 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) e vinculada ao cadastro imobiliário. 
 Mapa de quadras e logradouros, devidamente codificados pela face de quadra, compondo o código de 

logradouro e o código de quadra devidamente consistente. 
 Dados geoespaciais de todos os mapeamentos executados no item, em formato Shapefile e em formato 

adicional DWG. 
 
2.4 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) WEB E 
DESKTOP 
 
2.4.1 - Objetivo: 
 

Implantar uma estrutura dentro do Município de Sistema de Informação Geográfica, onde o uso 
de mapas digitais, integrados com os sistemas de informações vigentes, apresentem respostas rápidas, 
precisas e eficientes aos técnicos, usuário, e população como um todo. 
 

O serviço deverá ser executado de acordo com as etapas abaixo: 
I. Modelagem conceitual e física do banco de dados geográfico; 
II. Instalação do servidor de dados geográficos; 
III. Instalação dos pacotes de desenvolvimento e funcionamento do Sistema de Informação Geográfica, no 
servidor; 
IV. Instalação do banco de dados geográfico, do servidor de mapas e dos serviços web (webservices); 
V. Desenvolvimento do GEOPORTAL aplicado as informações cadastrais e geográficas; 
VI. Instalação e configuração do sistema desktop de geoprocessamento. 
 
2.4.2 - Especificações: 
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2.4.2.1 - MODELAGEM DE DADOS GEOGRÁFICOS: 
 

Tendo em vista as diversas fontes de dados geográficos presentes em uma realidade urbana 
prevista pela Prefeitura, gerando assim, uma natureza diversificada de fontes de dados. Conhecendo já a 
possibilidade de relacionamento entre diversas informações de caráter espacial, sejam elas a nível topológico, 
métrico ou de ordem geométrica, torna-se necessária a execução da modelagem dos dados geográficos, a 
nível conceitual e físico. 
 

Para isso, a CONTRATADA deverá executar a modelagem dos dados geográficos, prevendo os 
relacionamentos a nível espacial, das diversas camadas que serão disponibilizadas no SIG. A modelagem de 
dados geográficos será a base de conhecimento de todo a implantação. 
 

A CONTRATADA deverá construir a modelagem de dados geográficos baseando-se nas 
seguintes especificações: 
 Modelagem de dados conceitual e física, preferencialmente utilizando modelo UML-Geoframe, OMT-
G, ou qualquer outra modelagem dentro dos padrões utilizados em sistemas de informação; 
 Apontamentos dos relacionamentos entre diversas fontes de dados e bases geoespaciais; 
 Detalhamento dos campos que serão inseridos e disponibilizados nas estruturas tabulares, vetoriais e 
raster; 
 Apontamento do grupo de usuários das informações espaciais, com os níveis de administração, edição 
e visualização. 
 
2.4.2.2 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS GEOGRÁFICOS: 
 

Será criada uma estrutura de geoprocessamento, no modo servidor, no qual todos os mapas 
estarão centralizados em uma única base digital de gerência de informação, com hierarquia de acesso e 
edição. A solução corporativa depende primeiramente, da implantação do servidor de dados geográficos. Este 
servidor será suficientemente robusto, que garantirá uma boa capacidade de processamento das informações 
geográficas, que serão acessíveis por diversos tipos de usuários nos municípios. 
 
2.4.2.2.1 - A Prefeitura Municipal de Portão fornecerá o hardware do servidor, que conterá as seguintes 
especificações mínimas: 
 Servidor quad-core (4 núcleos); 
 Mínimo de 8 GB de RAM, recomendado 16 GB; 
 Processador do tipo x86 (64 bits), podendo ser Intel ou AMD; 
 Espaço em disco mínimo de 1TB (1 terabyte); 
 Poderá ser admitido servidores em ambiente de máquina virtual. 
 
2.4.2.2.2 - A CONTRATADA deverá proceder com a instalação do sistema operacional, que deverá conter as 
seguintes especificações: 
 Sistema operacional obrigatoriamente baseado em Linux; 
 Arquitetura de 64 bits (x86-64); 
 Codificação padrão de caracteres UTF-8; 
 Sistema de longo suporte (mínimo de 3 anos, recomendável 5 anos); 
 Sistema com suporte a atualização por repositórios online. 
 
2.4.2.3 - INSTALAÇÃO DOS PACOTES DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR: 
 
2.4.2.3.1 - Proceder com a instalação de todos os pacotes de desenvolvimento necessários para o 
funcionamento das aplicações do geoprocessamento, no modo servidor. 
 
2.4.2.3.2 - A CONTRATADA deverá proceder com a instalação dos seguintes pacotes: 
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 Instalação e configuração do servidor HTTP, preferencialmente o ambiente apache, por ser universal e 
o mais utilizado servidor web; 
 Pacotes de desenvolvimento Java, Apache/Tomcat, PHP, compilador C, e tudo o que for necessário 
para a construção do Geoportal; 
 Instalação e configuração do banco de dados geográfico objeto relacional PostgreSQL+PostGIS ou 
Oracle Spatial; 
 O custo de licenciamento do banco de dados geográfico, quando existir, fica a cargo da empresa 
contratada. 
 
2.4.2.4 - INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO, DOS SERVIDORES DE MAPAS E 
DOS SERVIÇOS WEB DE GEOPROCESSAMENTO: 
 
2.4.2.4.1 - Após a definição do modelo de dados e da preparação do servidor de dados, o próximo passo a ser 
executado pela CONTRATADA é a instalação do banco de dados geográfico, e dos serviços web de mapas, 
que serão disponibilizados para a comunidade técnica e usuários em geral. Através desta estrutura, uma gama 
muito grande de usuários poderão acessar dados geográficos diversos, de uma maneira eficaz, didática e 
rápida. 
 
2.4.2.4.2 - Banco de Dados Geográfico: 
 
O Banco de Dados Geográfico, desde já denominado SGBDGEO (Sistema de Gerência de Banco de Dados 
Geográfico) é a principal aplicação envolvida na implantação do geoprocessamento, e de todo Sistema de 
Informação Geográfica. Podemos citar como as vantagens e a priorização máxima na utilização de um 
SGBDGEO: 
 A facilidade de uso, dado que utiliza o mesmo padrão de SGBD relacionais; 
 Facilidade de correções; 
 Facilidade de manutenção do banco; 
 Confiabilidade do sistema; 
 Segurança e proteção dos dados; 
 Alto desempenho para uma grande quantidade de informações; 
 Padronização de hierarquia de grupos de usuários 
 

O principal objetivo da instalação do SGBDGEO é o armazenamento e processamento das 
camadas geográficas e alfanuméricas associadas às entidades espaciais. 
 
2.4.2.4.3 - Servidor de mapas e serviços web: 
 

Os servidores de mapas são sistemas utilizados para fazer a publicação dos dados geográficos 
disponíveis no SGBDGEO. Logo, a estrutura de geotecnologia a ser desenvolvida pela CONTRATADA 
deverá, obrigatoriamente, ter este serviço instalado. 

 
Além da capacidade de publicação de informações georreferenciadas, como imagens de 

satélite, voos aerofotogramétricos, camadas vetoriais, entre outras informações de caráter geográfico 
disponível no banco de dados, os servidores de mapas tem a funcionalidade de disponibilizar informações 
utilizando um serviço web HTTP. Temos como principais serviços “web” (webservice), no padrão ISO 
19000/OGC (OpenGeospatial Consortium), os serviços WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature 
Service) e WCS (Web Coverage Service). 
 
2.4.2.4.4 - Banco de Dados Geográfico com suporte multitemporal: 
 Deverá seguir os padrões OGC, sendo admitidas as tecnologias fornecidas pelos SGBDs 
PostgreSQL/PostGIS®, ou a tecnologia Oracle Spatial®. 
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 Deverão, obrigatoriamente, ter a versão fornecida compatível com a do sistema operacional Linux, 
prevendo atualização e manutenção do SGBDGEO por 5 anos; 
 Terá que ser instado em sua versão mais atual; 
 Deverá ter suporte a estruturas vetoriais, e raster; 
 Deverá ter suporte a diversas bibliotecas de uso geográfico, tais como: gdal, geos, etc...; 
 Deverá ter suporte a uma série de funcionalidades de topologia, para aplicar regras de qualidade na 
entrada de informações georreferenciadas; 
 Deverá ter o suporte multitemporal, com registro de atividades de modificações de geometrias, com 
armazenamento de dados modificados, e metadados, com informações dos usuários editores que realizaram 
alterações; 
 Todas as informações geoespaciais modificadas de entidades vetoriais deverão ter seus registros 
anteriores preservados como um histórico, para acessos futuros na base cartográfica, assim como a 
recuperação dos dados sob a sua forma original. 
 
2.4.2.4.5 - Servidores de mapas e serviços web OGC: 
 Deverá ter capacidade de publicação de informações contidas em arquivos vetoriais e raster físicos, 
assim como dados contidos em base de dados geográfica; 
 Deverá ter suporte a tecnologia Java e PHP; 
 Deverá ter uma interface de administração, no qual será possível criar links HTTP de informações 
geográficas armazenadas e processadas; 
 Deverá ter suporte a leitura de pirâmides raster, para disponibilizar informações geográficas em alto 
desempenho; 
 Deverá ter uma estrutura de catálogo de metadados; 
 Deverá permitir autenticação, tanto no serviço de disponibilização de informações raster, como 
vetoriais. 
 
2.4.2.5 - INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E CADASTRAIS: 
 
2.4.2.5.1 - Referências básicas 
 

A Prefeitura possui uma base de informações cadastrais armazenada num servidor de banco de 
dados, em ambiente SGBD (Sistema de Gerência de Banco de Dados). 
 

Objetivando o uso intenso de informações geográficas, não somente como ferramenta de 
arrecadação de tributos, mas de controle e gerenciamento do espaço urbano, socioeconômico e do plano 
diretor, está prevista a prestação de serviço de integração entre a base de informação geográfica e a base 
de informação cadastral, de maneira online. 
 

Existindo o campo comum de ligação entre as duas bases, que é a inscrição cadastral e/ou o 
chaveamento de Setor-Quadra-Lote-Unidade, presente em cada economia cadastrada no banco de dados 
corporativo, e que também deverá se fazer presente na base geográfica, será possível o acesso as informações 
cadastrais e tributárias, e também a geração de mapas de qualquer informação que contenha a referida chave 
de ligação, no nível de cadastro técnico multifinalitário, socioeconômico, e para as mais diversas finalidades. 
 

A etapa que compreende a modelagem de dados preverá os casos em que existam essas 
ligações, e a implantação ocorrerá diretamente no sistema Web-GIS e em nível de servidor, que se 
encarregará de produzir os mapas temáticos e de consultar e exibir as informações cadastrais integradas do 
sistema de gestão, para técnicos do geoprocessamento, de maneira online e em tempo real. 
 
2.4.2.5.2 - A Prefeitura deverá fornecer à CONTRATADA todas as especificações necessárias para o acesso 
ao banco de dados corporativo, em relação ao fornecimento de usuário e senha no banco de dados e no 
sistema de gestão, assim como o apontamento ou criação de views de acesso para o sistema de 
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geoprocessamento, sendo vedado à CONTRATADA fazer alterações no sistema cadastral vigente. 
 
2.4.2.5.3 - As adequações necessárias à integração de dados geoespaciais e cadastrais ao sistema corporativo 
utilizado pela Prefeitura deverão ser realizadas pela CONTRATADA, sem quaisquer custos adicionais ao 
município, desde que seja no âmbito exclusivo do geoprocessamento. Fica a cargo da Prefeitura, o 
fornecimento das informações necessárias do banco de dados cadastral, para a integração de informações, 
assim como modificações no banco de dados de cadastro e tributário da Prefeitura, é de responsabilidade 
integral do município. 
 
2.4.2.5.4 - A integração deverá ocorrer de maneira online e em tempo real, 24 horas por dia, 7 por 
semana, onde todas as atualizações, inserções e modificações realizadas no sistema corporativo, são 
automaticamente consultadas, lidas e exibidas pelo sistema web de geoprocessamento. 
 
2.4.2.6 - DESENVOLVIMENTO DO GEOPORTAL: 
 
2.4.2.6.1 - Referências básicas 
 

O Geoportal será a ferramenta de consulta, acesso e edição dos mapas armazenados, por 
diversos usuários dentro da Prefeitura Municipal. 
 

O principal objetivo do Geoportal é facilitar a partilha, pesquisa e disponibilização de dados 
espaciais da Prefeitura, com Informação direta à população de serviços, equipamentos, projetos e obras 
através de uma consulta simples e intuitiva. O sistema deverá ser corporativo, multiusuário, e deverá 
funcionar nos navegadores de internet mais populares, no caso, o Google Chrome® e o Mozilla Firefox®. 
 
2.4.2.6.2 - Funcionalidades básicas: 
 

Disponibilizado na internet, o Geoportal deverá ser acessível em qualquer ponto onde haja 
conexão com a internet, e tenha os navegadores de internet adequados para seu uso. Haverá níveis de acesso 
diferenciados, visando atender, através do mesmo meio, diferentes tipos de público. As pesquisas poderão ser 
realizadas através dos atributos ou de seleção espacial. O portal oferecerá um serviço de visualização e 
download de mapas e de informações com cunho espacial. Funcionalidades do Portal que deverão ser 
implantadas são listadas a seguir: 
 Ferramentas de Zoom, incluindo aproximar, afastar, centralizar, abranger tudo, abranger selecionados 
em uma tabela, abranger janela; 
 Ferramentas de navegação no mapa em tela, como pan, mover segundo barras, mover por arrasto; 
 Cálculos de distâncias e áreas, utilizando desenho, com o mouse, sobre a área do mapa do Geoportal; 
 Exibição de camadas espaciais contidas no banco de dados, e também de banco de dados externos, em 
ambiente Oracle Spacial® e PostGIS® contidos no banco de dados municipal; 
 Inserção de camadas do tipo webservices OGC externas, sendo elas do tipo WMS (raster) e WFS 
(feições); 
 Controle de acesso dos usuários, através de log; 
 Integração com o sistema de banco de dados cadastral da Prefeitura; 
 Inserção de arquivos externos de caráter não geográfico, como fotografias, documentos e dados no 
formato PDF; 
 Módulo de impressão - Este Módulo visa criar um ambiente específico para impressão da informação 
e seu respectivo metadado. Pode ser de objetos resultados de uma consulta, ou mesmo de objetos existentes 
dentro de uma área que esteja sendo visualizada pelo usuário. Deve abranger as opções de impressão 
ilustrativa (croqui) e técnica, com padrões cartográficos; 
 Visualização de Metadados/Atributos - Funcionalidade relacionada a permitir que o usuário visualize 
informações presentes nos metadados do objeto visualizado, por apontamento em tela ou seleção espacial; 
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 Assistente gerador de mapas temáticos - através de obtenção de informações existente na base de 
dados, o Geoportal deverá ter a capacidade de produzir mapas temáticos, de maneira online, para as feições 
contidas no banco de dados geográfico; 
 Integração com APIs de mapas públicos, como Google Maps©, Bing Maps© e OpenStreetMaps©; 
 Visualização da API do Google Street View, respeitando a limitação livre diária de acessos conforme 
previsão de licença da empresa Google©; 
 Permissão de desenho vetorial de edículas básicas, sem a necessidade de sistemas externos; 
 Menu de carga de documentos e arquivos digitais associados ao lote e ao cadastro; 
 Emissão de certidões e laudos, as certidões e laudos deverão ser geradas a selecionando um elemento 
pertencente a um tema específico, em formato pdf. As certidões e laudos devem ser geradas a partir de um 
arquivo de parametrização que permita definir perfeitamente os elementos do documento, de forma que as 
certidões possam ser configuradas para atender múltiplas finalidades tais como: certidão de localização, 
certidão urbanística do imóvel, certidão de cadastro do imóvel, certidão de denominação de vias públicas; 
certidão de anuência de confrontação; certidão de diretrizes, certidão ambiental. 
 
2.4.2.6.3 - Definição do layout do sistema: 
 

Em conjunto com técnicos da Prefeitura, principalmente vinculados à área de tecnologia da 
informação e aos técnicos que mais demandam da utilização dos mapas digitais, será definido o layout do 
Geoportal. 
 
2.4.2.6.4 - Estrutura de programação do Geoportal: 
 

Visando uma escalabilidade e interoperabilidade do Geoportal, a CONTRATADA deverá 
utilizar linguagens universalmente aceitas para o desenvolvimento, como PHP, Java, entre outros, dando 
preferência a ambientes de desenvolvimento baseado em soluções livres e com padrões abertos. 
 

Toda a programação deverá ser orientada à utilização de uma IDE (ambiente de 
desenvolvimento integrado), como o Eclipse® ou o NetBeans®. 
 
2.4.2.7 - PLATAFORMA DESKTOP DE GEOPROCESSAMENTO: 
 

O ambiente web, reconhecidamente, é o ambiente próprio para visualização de informações. 
Porém, em edição de entidades espaciais, as ferramentas desktop proporcionam um maior poder ferramental, 
o que permite a elaboração mais rápida de desenhos, informações cartográficas e mapas. Logo, torna-se 
necessária a implantação e difusão de plataformas desktop de geoprocessamento que permitam uma maior 
autonomia, um melhor desempenho, e um grande compêndio de funcionalidades avançadas que os técnicos 
dos municípios necessitarão, onde provavelmente um sistema web como o Geoportal pode não corresponder. 
 

Com isso, a CONTRATADA deverá instalar uma aplicação desktop, nas unidades de produção 
cartográfica e cadastral do município, que permita aos técnicos o acesso e edição do banco de dados 
geográfico, assim como importar mapas externos vindos de ferramenta CAD e similares. 
 
2.4.2.7.1 - Especificações: 
 

A ferramenta de SIG desktop a ser fornecida pela CONTRATADA deverá atender aos seguintes 
requisitos técnicos: 
 Sistema amigável, e que rode na plataforma Windows® 7 ou superior; 
 Suporte a uma grande quantidade de dados, como imagens de satélite, tabelas alfanuméricas e feições 
vetoriais com milhares de entidades, com desempenho satisfatório; 
 Acesso aos principais formatos vetoriais disponíveis, como: SHP, KML, GML, DXF, DGN; 
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 Acesso aos principais formatos raster de imagens de satélite e voos fotogramétricos, tais como: 
GeoTIFF, JPEG2000, ECW, ENVI, PCI Geomatics; 
 Acesso aos serviços remotos de publicação de mapas: WMS, WFS, WFS-T, WCS; 
 Integração com a camada do OpenStreetMaps©; 
 Acesso a banco de dados geográfico: PostGIS©, Oracle Spatial©, JDBC; 
 Carga de tabelas de banco de dados e planilhas em formato CSV; 
 Navegação: Zoom, PAN, localizador; 
 Consultas: Informação de geometrias e banco de dados, medir distâncias, áreas, hiperlink; 
 Seleção: Por ponto, retângulo, polígono, camada, atributo, buffer, etc...; 
 Busca: Por atributos, coordenadas, etc...; 
 Análises básicas e avançadas de geoprocessamento: Buffer e outras operações básicas, análises 
avançadas aplicadas a hidrologia, interpolação de dados, cálculos de volumes e perfis, relevos sombreados, 
reprojeção de dados cartográficos, etc...; 
 Edição de dados vetoriais com conceitos, comandos e ferramentas similares ao ambiente CAD e 
usando os padrões SIG/GIS; 
 Edição de tabelas: Modificar estrutura de tabelas, cálculo de campos, editor de registros; 
 Simbologia vetorial diversas, aplicadas aos pontos, linhas e polígonos, tais como: Simbologia 
graduada, categorizada, estilos, gráficos, etc...; 
 Simbologia raster, aplicadas às imagens de satélite, tais como: Brilho, realce, transparência por pixel, 
opacidade, máscara, etc...; 
 Construtor de mapas e ferramentas de impressão; 
 Gestor de script e ambiente de desenvolvimento; 
 Gestor de plugins (add-ons e complementos). 
 
2.4.2.7.2.2 - A CONTRATADA deverá fornecer à Prefeitura Municipal, um número irrestrito de instalações, 
de acordo com as necessidades dos técnicos municipais. 
 
2.4.2.7.2.3 - Fica a cargo da CONTRATADA, todo e qualquer custo de licenciamento de software. 
 
2.4.3 - Produtos a serem entregues: 
 
 Documentação, em formato PDF e em impressos (caso seja solicitado pela Prefeitura), relativo a 
Modelagem de dados geoespacial; 
 A implantação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) a nível servidor; 
 Um Geoportal, devidamente configurado, compartilhado, e acessível por navegador de internet; 
 Um Sistema de Informação Geográfica desktop. 
 
2.5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONHECIMENTO / CAPACITAÇÕES: 
 
2.5.1 - Objetivos: 
 

Capacitar os servidores municipais para o acompanhamento dos trabalhos, habilitando-os para 
o uso dos sistemas e metodologias, mediante a transferência de conhecimento, com ênfase nos propósitos a 
serem alcançados, conceitos básicos e procedimentos específicos para a execução de cada atividade. 
 
2.5.2 - Especificações: 
 
2.5.2.1 - Treinamento da equipe de servidores municipais indicados pela Administração, contemplando, além 
de itens específicos de cada módulo, procedimentos de atualização cartográfica, de geoprocessamento, uso 
dos sistemas implantados, preparo do material cartográfico, coleta de dados, conferência dos dados 
levantados em campo, controles, digitação e procedimentos complementares ao fluxo de atividades. 
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2.5.2.2 - Os treinamentos e capacitações deverão ser ministrados em duas etapas: teórica e prática, nos 
seguintes módulos: 
 

Capacitação 
(tema/conteúdo) 

Carga horária 
mínima da 
capacitação 

Número de 
servidores a 

capacitar 
a) Sistema de Informações Georreferenciadas - ambiente web e 
desktop, com todos os módulos. 

24 
(vinte e quatro) 

Até  
8 (oito) 

 
2.5.2.3 - Elaboração de manuais com todos os procedimentos abordados na execução dos serviços e no 
treinamento; 
 
2.5.2.4 - Devem fazer parte dos manuais os procedimentos que terceiros devem seguir para apresentar 
projetos, à Prefeitura Municipal, que impliquem alteração do uso e ocupação do solo e que deverão ser 
incorporados à base cartográfica. 
 
2.5.2.5 - O Município poderá fazer o dimensionamento das horas disponíveis para treinamento, conforme 
suas necessidades, sendo o item 2.7.2.2, em caráter apenas sugestivo, visando o bom aproveitamento da 
capacitação dos recursos humanos. 
 
2.5.3 - Produtos e Serviços a serem entregues: 
 Treinamento da equipe de servidores municipais; 
 Relatório contendo a identificação de cada membro da equipe que trabalhará no desenvolvimento das 
atividades, bem como as respectivas funções; 
 Manuais de procedimentos e material de consulta para os treinados, para sua futura utilização. 
 
2.6 - SUPORTE TÉCNICO / OPERAÇÃO ASSISTIDA: 
 
2.6.1 - Objetivos: 
 

Após a implantação dos serviços, a empresa deverá fazer um acompanhamento em um prazo 
de 12 meses, podendo ser renovado por mais 36 meses totalizando 48 meses, prestando assessoria técnica 
e suporte nos produtos e serviços entregues, conforme as especificações do edital. 
 

A Operação Assistida também visa a manutenção e suporte técnico do geoprocessamento e dos 
serviços correlatos, com a reparação de eventuais falhas ou inconsistências detectadas nos produtos e 
serviços, inclusive em sua customização e parametrização, como também esclarecimento de dúvidas, de 
forma a garantir o pleno funcionamento e a utilização dos produtos, atendendo as especificações técnicas 
descritas neste Termo de Referência. 
 
2.6.2 - Especificações: 
 

A operação assistida, acionado mediante requisição da Prefeitura Municipal, poderá ser 
executada localmente, ou remotamente, desde que atenda de forma satisfatória as demandas apontadas e 
solicitadas 
 
2.6.2.1 - A CONTRATADA atenderá aos chamados sempre em horários comerciais, das 9h até as 17h, 5 
(cinco) dias por semana, devendo solucionar os problemas nos prazos estipulados neste TR, a seguir: 
 Incidente de criticidade 1 = 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado; 
 Incidente de criticidade 2 = 72 (setenta e duas) horas após a abertura do chamado; 
 Incidente de outras criticidades = 5 (cinco) dias após a abertura do chamado 
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2.6.2.2 - Criticidade 1: O incidente causa perda ou paralisação dos serviços ou sistemas. O trabalho não pode 
ter sequencia razoável, a operação passa a ser crítica para o negócio e a situação constitui uma emergência; 
 
2.6.2.3 - Criticidade 2: O incidente causa perda da funcionalidade de serviços e sistemas. Não existe 
nenhuma alternativa aceitável, mas as operações podem continuar, ainda que de modo restrito; 
 
2.6.2.4 - Criticidade 3: O incidente causa perda menor da funcionalidade de serviços e sistemas. O impacto 
constitui uma inconveniência que exige uma alternativa para restaurar a funcionalidade. 
 
3 - CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA: 
 
3.1 - Capacitação técnica profissional 
 
3.1.1 - O Termo de Referência - Anexo I, prevê desenvolvimento de atividades que expressam a natureza dos 
serviços exigidos, os quais deverão ser contemplados na comprovação de experiência dos profissionais 
responsáveis técnicos, devidamente registrados no CREA/CAU, sendo eles: 
 Elaboração da Rede de Referência Geodésica; 
 Processamento Digital de Imagens Georreferenciadas incluindo altimetria; 
 Cartografia e Cadastro Imobiliário; 
 Implantação de Sistema de Informações Geográficas (SIG); 
 Integração do Sistema de Informações Geográficas (SIG) com o Sistema Tributário existente na 
Prefeitura; 
 Transferência de Conhecimento / Capacitações; 
 Suporte Técnico 
 
3.1.2 - A comprovação da experiência será mediante atestados técnicos devidamente registrados no conselho 
profissional competente, emitidos por pessoa jurídica. 
 
3.1.3 - Atestados emitidos por entidades privadas, que correspondam à prestação de serviços para 
Municípios, deverão obrigatoriamente, constar a anuência da Prefeitura Municipal, no atestado técnico. 
 
3.2 - Experiência e capacitação da empresa (capacitação técnico - operacional) 
 
3.2.1 - Para a avaliação da experiência da licitante deverão ser apresentados atestados, declarações e/ou 
certidões, aqui designados apenas de “atestados”, em original ou cópia autenticada, emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no órgão competente de fiscalização da 
respectiva atividade profissional - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura/CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo/CAU do Estado da sede ou filial do LICITANTE, impressos em papel timbrado do 
emitente, datilografados ou impressos por computador, sem rasuras ou entrelinhas referentes a serviços 
realizados, contendo os seguintes itens: 
 Redes de referência cadastrais, ou redes geodésicas, para fins de amarração de levantamentos e 
topografia realizados em âmbito municipal, que perfaçam um mínimo de 10 pontos; 
 Fornecimento e processamento de imagens de alta resolução ou levantamento aerofotogramétrico, 
com os processamentos de ortorretificação, georreferenciamento e geração de mosaicos e elaboração de 
altimetria, curvas de nível e modelo digital de terreno, para o mínimo de 32 Km²; 
 Geração de bases cartográficas digitais, aplicadas ao mapeamento urbano e municipal, para 
municípios com 10.000 unidades cadastrais; 
 Geração de base de dados cadastrais e recadastramento imobiliário, numa quantidade mínima de 
10.000 unidades; 
 Implantação de servidores e Banco de Dados Geográfico, em instituições públicas ou privadas, com os 
devidos padrões de interoperabilidade descritos no consórcio OGC, para municípios com quantidade mínima 
de 1.000 unidades cadastrais; 
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 Desenvolvimento de sistemas WebGIS e geoportais, para acesso e mapas por um navegador de 
internet (browser) para municípios com quantidade mínima de 10.000 unidades cadastrais; 
 Serviços de integração entre base de dados geográfica, cadastral, e base de dados corporativa ou de 
gestão, assim como sistemas legados existentes, com acesso direto no sistema de geoprocessamento, para 
municípios acima de 10.000 unidades cadastrais; 
 Serviços de monitoramento, suporte técnico ou assessoria dos serviços prestados, no âmbito de 
geoportal e da solução de geoprocessamento, para municípios acima de 10.000 unidades cadastrais; 
 Serviços de capacitação de recursos humanos, voltados a área de geoprocessamento, mínimo de 24 
horas. 
 
3.2.2 - A equipe mínima dos gestores técnicos do contrato deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 
 Um Engenheiro Cartógrafo ou Engenheiro Agrimensor, ou profissional devidamente habilitado 
conforme o sistema CREA/CAU, responsável técnico da empresa licitante, como gestor geral do projeto, 
detentores de atestados conforme o descrito no item 3.1 em sua plenitude e com habilitação na área de 
geodésia, cartografia e geoprocessamento, responsável pela parte da fotogrametria e de responsabilidade 
técnica geral; 
 Um analista de geoprocessamento, com formação superior em Geografia, Engenharia Cartográfica ou 
Engenharia de Agrimensura, ou com especialização e/ou pós graduação na área de geoprocessamento 
devidamente habilitado conforme o sistema CREA/CAU, responsável pela gerência de produção dos dados 
cartográficos e geodésicos; 
 Um analista, com formação superior em Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou 
Análise de Sistemas, pertencente ao quadro de profissionais da empresa, responsável pelo desenvolvimento 
de sistemas. 
 
3.2.2.1 - As funções descritas não poderão ser cumulativas. Ou seja, a empresa deverá apresentar os 3 
profissionais como membro da equipe técnica, conforme previsto neste item. 
 
3.2.3 - A comprovação de garantia do fornecimento da estrutura tecnológica no certame licitatório será 
da seguinte forma: 
 Apresentação de declaração de que possui estrutura em condições plenas de atender ao objeto da 
licitação e prestar suporte técnico e tecnológico ao contratante, incluindo atendimento presencial quando 
necessário; 
 Descrição da ferramenta do Sistema de Informação Geográfica a ser implantado no Município; 
 A plataforma contida nos atestados de capacidade técnica deverá conter implantação em caráter 
tecnológico similar à proposta pela empresa no Edital, descrita no item b). 
 
3.2.4 - Visita Técnica: 
 
 A licitante deverá agendar data e horário para Visita Técnica junto ao Setor de Planejamento, com o 
Superintendente de Planejamento e Obras, Sr. LEANDRO DA SILVA ANTUNES, através do fone (51) 3500-
4200, Ramal 223, para verificação das condições de execução de todos os levantamentos necessários ao 
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas 
em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços após a contratação; 
 A visita técnica tem como objetivo a análise do local e dos dados disponíveis, para conhecimento de 
peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos licitantes; 
 A vistoria deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa licitante; 
 Não será permitido que um mesmo preposto represente 2 (duas) ou mais empresas distintas; 
 Após a visita técnica, a Prefeitura Municipal fornecerá um atestado técnico de visita. 
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Observação: Caso a licitante opte por não fazer a visita técnica, a mesma deverá fornecer uma declaração 
que possui pelo conhecimento do local e de suas condições técnicas, responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes. 
 
3.2.5 - Documentação da experiência do corpo técnico principal descrito no item 3.2.1, que deverá conter: 
 Comprovação de vínculo dos profissionais responsáveis técnicos e equipe, feita por: 
 Meio de Contrato Social, apontando na documentação técnica; 
 Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) assinada. 
 Contrato de prestação de serviços de pessoa física para a licitante. 
 Não serão admitidos profissionais que tiverem seus vínculos comprovados de forma diferente ao 
citado acima. 
 Comprovação de equipe de trabalho, descrita no item acima, mediante termo de concordância com os 
termos do Edital, e aceitação na equipe de trabalho. 
 
3.2.6 - A CONTRATADA deverá estar devidamente cadastrada e inscrita no Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, do Ministério da Defesa, como CATEGORIA A, conforme Decreto Lei Federal n° 
2.278, de 17 de Julho de 1997, e Decreto Lei Federal n° 1.177, de 21 de Junho de 1971. 
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ANEXO II 
 

DOCUMENTOS PARA CADASTRO 
 
Razão Social ou Denominação Social: 
 
Nome Fantasia: 
 
Endereço: Bairro: 

 
Cidade: CEP: Estado: 

 
Fone: 
 

Fax: 

E-Mail: Home-Page: 
 

CNPJ: Insc. Estadual: 
 

Data de Fundação: Última Alteração Contratual: 
 

CNAE-Fiscal: Descrição da Principal Atividade: 
 

Nome(s) do(s) Contato(s) Comercial: 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa: 
 

CPF: 
 
 
 

Banco: Código Agência: Conta Corrente: 
 

 
DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO CADASTRAL 

 
- Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
d) 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 
exigir; 
 
- Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
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b) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
c) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou 
sede do licitante; 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Internet 
(http://www.tst.jus.br). 
 
- Qualificação Técnica: 
 
a) Declaração ou atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. 
 
b) Registro ou inscrição na entidade profissional competente CREA, CAU, CRA, CRQ... (se for o caso); 
 
- Qualificação econômico-financeira: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente assinada pelo 
contador responsável, apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo aquele ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
a.1) Licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço 
patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil; 
 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de emissão inferior a 30 dias da sessão pública. 
 
- Outros documentos: 
 
a) Declaração instituída pelo Decreto Federal n° 4.358/02, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do Art. 7°, da Constituição Federal, preferencialmente nos moldes do Anexo A. 
 
b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do artigo 
32 da Lei Federal n° 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, preferencialmente nos moldes 
do Anexo B. 
 
c) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n° 
123/06, deverá apresentar uma declaração assinada e carimbada pelo Represente Legal e Contador 
Responsável, sob as penas da Lei, indicando seu enquadramento, Anexo C. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Solicitamos a devolução da presente relação de documentos, devidamente preenchida com os dados da 
empresa; 
 
§ - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, servidor da Administração da Prefeitura, publicação em órgão da 
imprensa oficial ou por via eletrônica (internet) desde que devidamente autorizada pelo órgão competente; 
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§ - Será considerado com sendo de 30 dias o prazo de validade para as certidões que não apresentarem prazo 
de validade; 
 
§ - A documentação apresentada será analisada no prazo de 48 horas contadas de seu recebimento, sendo o 
Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido após este período; 
 
§ - A empresa interessada deverá entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Portão, com a 
finalidade de verificar se seu cadastro foi aprovado, sendo também responsável pelo controle dos 
vencimentos das certidões no certificado, assim como do próprio certificado. 
 

DÚVIDAS NO DEPT° DE COMPRAS OU PELO FONE (51) 3500-4200 
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ANEXO A 
 

MODELO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob n° ................................., com sede na 
.................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO B 
 

MODELO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ sob n° ................................., com sede na 
................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
........................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
.........................., DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2°, do Art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93 
que até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo ao seu cadastramento junto ao 
Município de Portão. 
 

..(Município).., .... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO C 
 

MODELO 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 

Prezados Senhores, 
 
A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob n° ......................, com sede na 
.................................................., por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil), Sr(a) 
........................................., inscrito no CPF sob n° ..............................., DECLARA, sob as penas da Lei, para 
fins de participação deste certame , que: 
 
(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06; 
 
(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 
123/06. 
 
( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$4.800.000,00, tendo 
assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar n° 123/06. 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei 
Complementar n° 123/06. 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Contador 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Portão 
Comissão de Licitações 
Tomada de Preços n° 07/2021 
 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob n° ......................................, com sede 
na ..............................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. e do CPF n° 
..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Portão 
Comissão de Licitações 
Tomada de Preços n° 07/2021 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ......................................................., inscrita no CNPJ sob n° ......................................., com sede na 
..........................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
..................................................., DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2°, do Art. 32, da Lei 
Federal n° 8.666/93 que até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua 
habilitação no certame. 
 

..(Município).., .... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Portão 
Comissão de Licitações 
Tomada de Preços n° 07/2021 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL 
 
 
A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob n° ................................, com sede na 
........................................................................, estando ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes e 
ciente do prazo recursal de 5 dias úteis relativos à fase de habilitação (Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações), se considerada devidamente habilitada, vem por meio de seu 
representante legal, Sr(a) ................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° 
................................... e do CPF n° ...................................., recusá-lo para fins do procedimento licitatório. 
 

..(Município).., .. de ............. de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Denominação social ou carimbo da Licitante 

com assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Portão 
Comissão de Licitações 
Tomada de Preços n° 07/2021 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 

 
Prezados Senhores, 
 
A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob n° ......................, com sede na 
.................................................., por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil), Sr(a) 
........................................., inscrito no CPF sob n° ..............................., DECLARA, sob as penas da Lei, para 
fins de participação deste certame , que: 
 
(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06; 
 
(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 
123/06. 
 
( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$4.800.000,00, tendo 
assim, direito ao benefícios previstos no Capítulo V, da Lei Complementar n° 123/06. 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei 
Complementar n° 123/06. 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Contador 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Portão 
Comissão de Licitações 
Tomada de Preços n° 07/2021 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ............................................................, com sede na ..................................................., inscrita no 
CNPJ sob n°......................................................, por seu representante legal, Sr(a) 
................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
..................................................., através da presente credencial, constitui, para os fins de representação 
perante aos procedimentos da Tomada de Preços n° 07/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Portão, 
o(a) Sr(a) ......................................., portador(a) da cédula de identidade sob n° ....................................., com 
amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, praticar todos os atos pertinentes a esta modalidade de 
licitação e, em especial, podendo formular lances e ofertas, declarar a intenção ou renunciar ao direito de 
interpor recurso, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, em nome desta empresa 
defender todos nossos direitos e interesses. 
 

..(Município).., .... de ...................de 2021. 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 

 
* Reconhecer Firma 
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ANEXO VIII 
 
MINUTA DE CONTRATO N° .../2021 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Nesta 
Cidade, na Rua 9 de Outubro, 229, centro, inscrita no CNPJ sob n° 87.344.016/0001-08, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DELMAR HOFF, brasileiro, casado, administrador, residente e 
domiciliado Nesta Cidade, na Rua Porto Alegre, 333, apto. 302, centro, inscrito no CPF sob n° 268.860.810-
04 e CI n° 9010633817, expedida pela SJS/RS. 
 
CONTRATADA: ...... 
 
Pelo presente instrumento as partes supra qualificadas, doravante somente designadas CONTRATANTE e 
CONTRATADA, ajustam a prestação de serviços, tendo como fundamento e finalidade na consecução do 
objeto contratado, descrito abaixo, constante do edital Tomada de Preços n° ../2021, regendo-se pela Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da 
proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 
 
1 - DO OBJETO: 
 
1.1 - O presente contrato tem por finalidade a prestação de serviços de engenharia, da CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, conforme segue: 
......................... 
 
1.2 - A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões, ou 
acréscimos, de até 25% das quantidades acima ajustadas, mantidas as condições comerciais pactuadas, 
mediante termo de aditamento. Reduções maiores do que 25% somente serão aceitas se decorrente de acordo 
celebrado entre as partes. 
 
2 - DO VALOR e PAGAMENTO: 
 
2.1 - Do Valor: 
 
2.1.1 - O valor global do presente contrato, entendido como justo e suficiente para sua total execução, 
constante da proposta e aceito pelas partes é de R$............... (...........................), assim distribuídos: 
 

Item Descrição 
R$ 
Un 

Qtd Un Total 

01 
Elaboração da rede geodésca R$........... 20 

ponto
s 

R$........... 

02 Aquisição de imagens     
 Vôo aerofotogramétrico R$........... 32 Km² R$........... 
 Imagem de Satélite R$........... 160 Km² R$........... 
03 Elaboração do mapeamento cartográfico municipal R$........... 160 Km² R$........... 
04 Implantação do geoprocessamento R$........... 01 - R$........... 
05  Treinamento de recursos humanos R$........... 50 horas R$........... 
06 Suporte técnico R$........... 12 meses R$........... 

Total R$........... 
 
2.2 - Do Pagamento: 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

2.2.1 - A cada etapa concluída do cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA emitirá o respectivo 
documento fiscal de cobrança, em perfeita obediência aos valores estabelecidos e quantitativos executados, o 
qual será submetido ao fiscal da obra ou serviço, para o devido atestado de execução, que será percebido no 
prazo de até 30 dias. 
 
2.2.2 - Haverá retenção, nos termos dispostos na legislação previdenciária vigente, com repasse dos 
percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia à CONTRATADA. 
 
2.2.3 - A CONTRATADA compromete-se a efetuar com rigorosa pontualidade, os recolhimentos legais 
pertinentes à obra da presente licitação, fornecendo antes do recebimento dos valores a que tem direito, cópia 
autenticada dos respectivos comprovantes, devidamente quitados, sem o que, não serão liberados os valores 
da parcela correspondente. 
 
2.2.4 - A CONTRATADA fornecerá uma relação das pessoas que executarão os serviços, para o recebimento 
de cada parcela, juntamente com comprovante dos pagamentos previdenciários e trabalhistas de cada um. De 
pessoas não constantes da relação subsequente deverá ser apresentada a respectiva rescisão, se não 
comprovado que continua na empresa em outra atividade. 
 
Parágrafo Único - Serão considerados efetivamente executados os serviços, se houver o atestado exarado pela 
fiscalização do Município, junto ao documento de cobrança. 
 
3 - DO RECURSO FINANCEIRO: 
 
3.1 - As despesas decorrentes da presente contratação serão suportadas com recursos provenientes da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 

NÚMERO SETOR SECRETARIA 
   

 
4 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 
 
4.1 - O valor contratado não será reajustado até o término do contrato. 
 
5 - DA EXECUÇÃO: 
 
5.1 - A execução dos serviços do presente contrato far-se-á sob a forma de execução indireta, regime de 
empreitada por preço global. 
 
6 - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 
 
6.1 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo/IPCA-IBGE positivo do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
CONTRATANTE compensará a CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
 
7 - DOS PRAZOS: 
 
7.1 - A CONTRATADA entregará os serviços, objeto do presente contrato, no prazo máximo de 24 meses, 
obedecendo às etapas do cronograma físico-financeiro, parte integrante da proposta financeira apresentada 
pela CONTRATADA. 
 
7.2 - A contagem dos prazos se dará a partir da data de emissão e recebimento da Ordem de Serviço expedida 
pelo CONTRATANTE. 
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7.3 - O cronograma físico-financeiro poderá ser readequado através de Plano de Trabalho, a ser apresentado 
pela empresa após a assinatura do contrato, desde que em comum acordo com a fiscalização do Município, e 
que seja em benefício da Prefeitura Municipal. 
 
7.4 - A vigência do presente instrumento é de até .. meses contados de sua assinatura. 
 
8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
8.1 - Os serviços constantes da presente licitação serão recebidos mediante TERMO CIRCUNSTANCIADO, 
firmado pelas partes, a saber: 
 
a) O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 dias da comunicação escrita do licitante; 
 
b) O objeto será recebido definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo mínimo de 30 dias e máximo 
de 60 dias, contado do recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações 
referentes a falhas de execução. 
 
9 - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
9.1 - Este contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 
77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
10 - DAS PENALIDADES: 
 
10.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da licitação ou de contratante, a 
CONTRATADA, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 
a) Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenham 
concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades; 
 
b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias, após os quais será considerado 
como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 1 (um) ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 
d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
e) Causar prejuízo material resultante diretamente de inexecução contratual: declaração de inidoneidade com 
multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
10.2 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE; 
 
10.3 - Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que a 
CONTRATADA fizer jus; 
 
10.4 - Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não 
tributária, a ser cobrada na forma da lei; 
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10.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente com multa; 
 
10.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso; 
 
10.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta à CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;  
 
10.8 - As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
10.9. - Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o CONTRATANTE considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 5 (cinco) dias contados da abertura 
de vista à CONTRATADA nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei n° 8.666/93. 
 
11 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
11.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, conforme preceitua o Art. 65, da Lei de Licitações n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
12.1 - A CONTRATADA deverá fornecer ART/RRT do profissional responsável pela execução efetiva do 
serviço, no momento da assinatura do Termo de Liberação do Serviço. 
 
12.2 - A CONTRATADA deverá manter um “PREPOSTO” com amplos poderes de decisão, conforme Art. 
68, da Lei Federal n° 8.666/93; 
 
12.3 - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 
culposamente prejudicar ao Município, quando da execução do serviço; 
 
12.4 - A CONTRATADA assumira todas as despesas decorrentes da contratação, bem como, encargos 
trabalhistas, previdenciários e tributários, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por quaisquer danos ou 
prejuízos porventura causados a terceiros ou ao CONTRATANTE; 
 
12.5 - Na execução do serviço, obriga-se a CONTRATADA a respeitar a legislação vigente sobre Segurança 
e Medicina do Trabalho; 
 
12.6 - A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
12.7 - Não subempreitar totalmente ou parcialmente o serviço contratado, salvo, em situação previamente 
consultada e acordada com a fiscalização da CONTRATANTE. 
 
13 - DA GESTÃO e FISCALIZAÇÃO: 
 
13.1 - A fiscalização do presente instrumento será exercida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras 
e Viação, através de fiscal nomeado por Portaria, que poderá embargar, no todo ou em parte os serviços 
constantes deste instrumento. 
 
13.2 - A gestão do presente instrumento será exercida pelo Sr. CLÉRIO VON MUHLEN. 
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14 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
 
14.1 - Como prestação de garantia, a CONTRATADA se obriga, no ato do pagamento de cada parcela, 
deixar retido na Tesouraria do Município, a quantia correspondente a 5% de caução sobre o valor da parcela, 
ou qualquer outra modalidade de garantia prevista no Art. 56, Parágrafo 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 a 
alterações posteriores. 
 
14.1.1 - A referida importância será liberada ou restituída após a execução do contrato, e quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
14.1.2 - A CONTRATADA é responsável pela execução da obra nos termos do Código Civil, sendo que a 
presença da Fiscalização não diminui ou exclui essa responsabilidade.  
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
15.1 - O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
../2021, ao qual vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte 
integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos anexos. 
 
15.2 - No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão 
resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do 
Direito Administrativo Público, no que diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a 
Administração Municipal. 
 
15.3 - A Lei Federal n° 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 
 
15.4 - As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este contrato, título executivo extra judicial, ressalvando a cobrança direta, mediante retenção ou 
compensação de créditos, sempre que possível. 
 
15.5 - Fica eleito o Foro de Portão/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 
 
15.6 - E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 
forma na presença de 2 (duas) testemunhas, responsabilizando-se por todos os seus termos, para um só efeito. 

 
Portão/RS, ... de ....... de 2021. 

 
 
  

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
 

 
 


