
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 

  

PROCESSO nº 127/2018 

FINALIDADE: registro de preços 

DATA DE ABERTURA: 6/12/2018 
HORÁRIO: 9h 

TIPO: menor preço por lote       

OBJETO: registro de preços para futura contratação de serviços para regularizações dos 

imóveis, reconhecimento e legalização das posses e fornecimento de sistema integrado de 

tecnologia da informação, contemplando a implantação, a manutenção e a personalização 

para a identificação das áreas regularizadas e das áreas a serem regularizadas, 

estabelecendo normas, critérios e procedimentos operacionais que permitam a gestão, o 

acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais, na forma de um 

Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), contemplando todos os cadastramentos 

que se fizerem necessários às ações de regularizações e/ou desapropriações nas áreas 

urbanas e rurais dos municípios integrantes do Consórcio Público da Associação dos 

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL e demais conveniados. 

 

André Nunes Pacheco, presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da 

Região Metropolitana de Porto Alegre – CM Granpal, no uso legal de suas atribuições 

estatutárias, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL com 

o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, nos termos deste edital e 

de seus anexos e em conformidade com as disposições da Lei 10.520/2002 e seus 

regulamentos, subsidiada pela Lei 8.666/1993 e as Resoluções CM Granpal 03/2016 e 

04/2016.  

 

1. DO LOCAL, HORA E DATA DA SESSÃO PRESENCIAL 

1.1. A sessão presencial será realizada na sede do CM GRANPAL, localizada na avenida das 

Indústrias, 469, sala 101, São João, Porto Alegre/RS no dia 6/12/2018, com início às 9 

horas, horário de Brasília/DF.   

1.2. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 09 horas do dia 6/12/2018. 

1.3. TEMPO DE DISPUTA: a critério do pregoeiro (por item/lote). 



 

1.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário 

oficial de Brasília - DF. 

1.4.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os horários limites previstos para a 

abertura das propostas, atentando também para a data e o horário para o início do certame. 

 

2 DO OBJETO  

2.1. A presente licitação visa a seleção de propostas para o registro de preço para futura 

contratação de serviços para regularizações dos imóveis, reconhecimento e legalização das 

posses e fornecimento de sistema integrado de tecnologia da informação, contemplando a 

implantação, a manutenção e a personalização para a identificação das áreas regularizadas e 

das áreas a serem regularizadas, estabelecendo normas, critérios e procedimentos 

operacionais que permitam a gestão, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso 

de dados geoespaciais, na forma de um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), 

contemplando todos os cadastramentos que se fizerem necessários às ações de 

regularizações e/ou desapropriações nas áreas urbanas e rurais dos municípios integrantes 

do Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM 

GRANPAL e demais conveniados. 

2.2. O CM Granpal e os municípios participantes não estão obrigados a contratar o objeto 

desta licitação ou tampouco observar as quantidades indicadas neste edital, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

 

3 DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderá participar do pregão presencial o particular que atender a todas as exigências 

deste edital e seus anexos. 

3.2. Como requisito para participação no pregão, a licitante deverá manifestar o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

3.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem: 

- em recuperação judicial ou extrajudicial; 

- em processo de falência; 

- em impedimento ou suspensas de licitar e contratar com a administração (direta e 



 

indireta) municipal, estadual e/ou federal ; 

- declaradas inidôneas.  

- consórcios. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

4.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão declarar na 

proposta, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) categoria(s).  

4.2. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa 

ou da empresa de pequeno porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas 

pela Lei Complementar 123/2006.  

4.3. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às 

microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

4.4. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do 

direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/1993, 

sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

4.5. Será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, e que 

tenham declarado encontrar-se nessa categoria, conforme demanda o item 4.1.  

4.6. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem 

classificada. Não ocorrerá empate quando a proposta mais bem classificada já for originária 

de microempresa ou empresa de pequeno porte.   

4.7. Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá 



 

ser apresentada no prazo máximo de cinco minutos, a partir da solicitação do pregoeiro, sob 

pena de preclusão.   

4.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da 

documentação de habilitação.  

4.9. A ME ou EPP que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar 123/2006 

deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, 

declaração formal de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do artigo 

3º da Lei Complementar 123/2006, assinada por representante legal da licitante vencedora 

ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da lei.  

 

5 DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL  

5.1. Decairá do direito de impugnação dos termos deste edital, àquele que não se manifestar 

em até dois dias úteis da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas ou 

irregularidades que o motivaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

5.2. A impugnação ao edital poderá ser feita por meio de e-mail (ricardo@granpal.com.br), 

protocolo no local e correios, desde que, respeitado o prazo acima referido. Se por correio, 

será considerada a data do recebimento na sede do consórcio. 

5.3. A impugnação tempestiva da licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos do § 3º do artigo 

41 da Lei 8.666/1993. 

5.4. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e 

publicada nova data para a realização do certame.  

 

6 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  

Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos a este edital ou a este 

processo licitatório deverão ser dirigidos ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública, na mesma forma das impugnações.  

 

7 DO CREDENCIAMENTO  



 

7.1 A licitante apresentará, na sessão pública do pregão presencial, para fins de 

credenciamento: 

7.1.1. Se representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição 

(registro comercial no caso de empresa individual, 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 documento de eleição de seus administradores. 

Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais 

para autenticação, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes à licitação). 

7.1.2. Se procurador, preposto ou credenciado, procuração ou termo de credenciamento 

(conforme modelo anexo), outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes à licitação, acompanhado de documento(s) que 

confirme(m) ser o outorgante representante legal da licitante (registro comercial no caso de 

empresa individual, 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 documento de eleição de seus administradores. Tais documentos deverão 

ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais para autenticação). 

7.1.3. A licitante deverá apresentar declaração (conforme modelo anexo) de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não participar da licitação, nos termos 

do artigo 4°, VII da Lei 10.520/2002, e, ainda, de não está temporariamente suspensa de 

participar em licitação e impedida de contratar com a administração e de que não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública. 

7.1.4. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 

Complementar 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com o 

credenciamento, declaração formal, conforme anexo, de que não está incursa em nenhum 

dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, assinada por 

representante legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração 

hábil, nos termos da lei, ou de carta de credenciamento. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 



 

 8.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser entregues em 

envelopes separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente ao pregoeiro ou 

sua equipe de apoio. Não serão aceitos pelo pregoeiro e por sua equipe de apoio envelopes, 

propostas financeiras ou documentos de habilitação entregues, ainda que recebidos, em 

local diverso do especificado em edital (item 1) e que, por qualquer razão, não tenham 

chegado ao pregoeiro ou à sua equipe de apoio até a data e o horário de início da sessão 

pública do pregão presencial. Os envelopes deverão estar fechados, contendo na parte 

externa a seguinte inscrição: 

PROCESSO N° 127/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA FINANCEIRA  
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação 
por envelope timbrado) 

 

 

PROCESSO Nº. 127/2018 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 

 

8.2. DA PROPOSTA FINANCEIRA 

8.2.1. No envelope número “01” deverá conter: 

8.2.1.1. a proposta financeira, digitada (no próprio anexo) ou impressa, preferencialmente 

em papel timbrado da licitante, com prazo de validade mínima de sessenta dias, com a 

descrição exata do objeto, assinada por pessoa com poderes para comprometer a licitante, 

sem alternativas, emendas, entrelinhas, rasuras, ressalvas ou condições, e dela devem 

constar: 

a) razão social, endereço e nº do CNPJ da licitante; 

b) descrição do objeto ofertado, em conformidade com anexo termo de referência com as 

especificações técnicas exigidas; 

d) apresentação completa do objeto licitado e dos valores ofertados. As propostas 

incompletas que não atendam ao interesse público ou comprometam a lisura do ato serão 

desclassificadas, conforme as exigências editalícias. 

 

8.3. Observações relativas à proposta financeira 



 

8.3.1. estarão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, 

seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 

obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos 

os ônus diretos.  

8.3.2. a omissão na proposta financeira em relação às exigências e às especificações técnicas 

do edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 

8.3.3. a proposta financeira apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama ou 

semelhantes será desclassificada. 

8.3.4. a apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da 

licitante, das normas, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

8.3.5. serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preço(s) até, 

no máximo, dois algarismos após a vírgula. 

8.3.6. na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 

tacitamente indicado o prazo sessenta dias. 

a) o autor da proposta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10% 

superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos em ordem decrescente e 

distintos, até a proclamação do vencedor. 

b) não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas na alínea anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 

verbais, sucessivos e distintos, em ordem decrescente, inferiores à proposta de menor 

preço, até a proclamação do vencedor. 

c) o(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta 

igualdade de condições, ficarem empatadas, como critério de desempate será realizado um 

sorteio, nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 8.666/1993. A licitante sorteada em primeiro 

lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais empatadas e 

assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

8.3.6. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta financeira de acordo com as 

especificações deste edital, de menor preço (menor desembolso para a Administração), com 



 

valores de acordo com os praticados no mercado e não superiores aos valores unitários e 

totais máximos aceitáveis, conforme anexo I - termo de referência.  

8.3.7. Não serão consideradas para julgamento vantagens não previstas no edital. 

8.3.8. Fica ressalvada ao(à) pregoeiro(a), a seu exclusivo critério e mesmo depois da abertura 

das propostas financeiras, sem que caiba às licitantes pleitear indenização, compensação ou 

vantagens a qualquer título, o direito de: 

a) julgar livremente a licitação, observadas as normas legais e editalícias pertinentes; 

b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação da licitação; 

c) desclassificar as propostas financeiras que não estejam em condições de assegurar 

execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências consideradas relevantes 

do edital e de seus anexos e/ou que contenham preços superiores aos máximos admitidos 

ou manifestamente inexequíveis. 

8.3.9. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições 

das propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 

8.3.10. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, 

entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

8.3.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de novos documentos ou de novas propostas, escoimados das causas que 

originaram a inabilitação ou a desclassificação, aplicação subsidiária da disposição contida no 

§3º do artigo 48 da Lei 8.666/1993. 

8.3.12. Será examinada a documentação da(s) licitante(s) que tenha(m) sua(s) proposta(s) 

financeira(s) classificada(s) em primeiro lugar para fins de registrar os preços. Considerando 

a possibilidade de eventual reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro que venha a 

acarretar a alteração da ordem de classificação das propostas financeiras, serão solicitados 

os documentos de habilitação das demais licitantes classificadas e na ordem de classificação. 

8.3.13. Encerrada a fase de lances, a licitante vencedora deverá apresentar proposta 

financeira final com os valores unitários distribuídos de acordo com o valor final ofertado 

para o item, sendo que o preço unitário não poderá ser superior ao valor máximo aceitável 

unitário previsto no termo de referência na composição da proposta final. A proposta 

financeira final deverá ser apresentada em até dois dias úteis do encerramento da sessão 

pública e entregue à comissão de registro de preços. 



 

 

9 DA HABILITAÇÃO  

Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

9.1 DOCUMENTOS PARA O REGISTRO CADASTRAL E PARA HABILITAÇÃO  

9.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:  

9.1.1.1. cédula de identidade do representante da licitante;  

9.1.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual;  

9.1.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleições de seus administradores;  

9.1.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício.  

 

9.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal:  

9.1.2.1. prova de inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);  

9.1.2.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto em que a licitante ofertará 

preço;  

9.1.2.3. prova de regularidade com a fazenda federal, mediante a apresentação de certidão 

conjunta de débito relativa a tributos federais e à dívida ativa da União, emitidas em 

conjunto pela secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN);  

9.1.2.4. prova de regularidade com a fazenda estadual, por meio de certidão negativa ou 

positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela secretaria e/ou 

delegacia da fazenda estadual;  

9.1.2.5. prova de regularidade com a fazenda municipal por meio da certidão de 

regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante ou sede da licitante; 

9.1.2.6. prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio do certificado de regularidade junto ao FGTS;  

9.1.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa; 



 

9.1.2.8. declaração pela licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos, ressalvado o 

menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz – conforme anexo VI deste edital. 

 

9.1.3. Documentos relativos à qualificação técnica:  

9.1.3.1 comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado (neste ultimo caso, acompanhado da respectiva nota fiscal de prestação de serviço), 

sendo as parcelas de maior relevância: 

a) Regularização Fundiária; 

b) Levantamento Planialtimétrico Cadastral; 

c) Geração de Modelo Digital de Terreno e Superfície (MDT e MDS); 

d) Reformulação da sequência de numeração predial; 

e) Implantação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  

9.1.3.2. o atestado deverá referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

9.1.3.3. somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior. 

9.1.3.4. As licitantes deverão apresentar Registro no CREA e/ou CAU na região da sede da 

licitante. 

9.1.3.5.  Será realizada prova de conceito com a licitante melhor classificada, antes da 

adjudicação do objeto. A referida prova será marcada de segunda a sexta-feira, em horário 

comercial, e em até dez dias uteis após o vencedor ser declarado. A Licitante melhor 

classificada deverá demonstrar a funcionalidade do software, quanto da obtenção dos dados 

e registro de informações, além da geração de relatórios e planilhas. A prova será realizada, 

conforme roteiro descrito em anexo a esse Termo de Referência, e em duas etapas:  

a) Características obrigatórias do software - Nessa etapa a licitante deverá atingir 100% das 

exigências e;  

b)  Módulo de Gestão Administrativo, Características do Módulo e Funcionalidades - Nessa 

etapa a licitante deverá atingir, no mínimo 80%, das exigências: 



 

 

9.1.4. Documentos relativos à qualificação econômica-financeira:  

9.1.4.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de 

plano especial (microempresas e empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas 

deferidas antes da vigência da Lei 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 dias anteriores à data prevista para 

o recebimento da documentação da habilitação e da proposta; 

9.1.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 

licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 meses da data de 

apresentação da proposta. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a 

capacidade financeira da licitante, na forma do Decreto Municipal nº 589 de 15/07/2005. 

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula 

abaixo: ILC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

b) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula 

abaixo: 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

c) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,0, conforme fórmula 

abaixo: 

ISG = Ativo Total . 

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

9.1.4.3. A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-

financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do 

balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e notas explicativas, referente 

ao último exercício encerrado. 

De acordo com a data de abertura da licitação, há a impossibilidade de se exigir o balanço 

patrimonial antes do decurso do prazo de quatro meses seguintes ao término deste. Neste 

caso, poderão ser apresentadas as demonstrações contábeis do penúltimo exercício social. 

No caso das Sociedades Anônimas ou de empresas que publicarem seus balanços na forma 



 

da Lei 6404/76, deverá ser apresentada a publicação no Diário Oficial. Para as demais 

empresas, as demonstrações contábeis 

deverão ser apresentadas através de comprovação de registro no órgão competente. 

9.1.4.4.  As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social deverão 

apresentar o balanço de abertura contendo todos os fatos contábeis relativos a instalação da 

nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no órgão de classe 

correspondente. 

9.1.4.5.  O balanço de abertura apresentado deverá estar registrado no órgão competente. 

9.1.4.6.  Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a Administração se 

reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde as demonstrações contábeis 

foram transcritas. 

9.1.4.7. A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-

financeira para as Sociedades Anônimas será constituída pela apresentação da publicação no 

Diário Oficial: 

a) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6404/76, inclusive notas explicativas; 

b) ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações contábeis; 

c) do parecer dos auditores independentes. 

d) para atendimento do item “b”, em substituição a publicação em Diário Oficial, será aceito 

a cópia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstrações contábeis 

com o devido registro da Junta Comercial. 

e) para atendimento do item “c”, as companhias de capital fechado apresentarão o parecer 

dos auditores independentes, se houver. 

9.1.4.8. A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-

financeira para as demais sociedades será constituída pela apresentação dos documentos 

contábeis: 

9.1.4.9. As empresas com escrituração digital deverão apresentar: impressão do arquivo 

gerado pelo SPED Contábil constante na sede da empresa, apresentando: 

a) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial (impresso 

do arquivo SPED Contábil); 

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contábil); 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contábil); 

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED Contábil); 



 

e) Campo J800 com as Notas Explicativas. 

9.1.5.0. As empresas com escrituração meio papel deverão apresentar: cópia autenticada 

das páginas do livro diário devidamente registrado no órgão competente, como segue: 

a) Termos de abertura e encerramento; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) Demonstrações do Resultado do Exercício; 

d) Notas Explicativas. 

 

10 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

10.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências do edital 

serão julgadas pelo menor preço por lote e classificadas pela ordem crescente dos preços 

propostos, respeitando o critério de aceitabilidade de preços constante no anexo I deste 

edital.  

10.2. Será considerada vencedora, para cada lote, a proponente que apresentar o menor 

preço por lote.  

10.3. Serão aceitos preços unitários em moeda corrente nacional, contendo até dois dígitos 

após a vírgula.  

10.4. Serão aceitos os menores preços unitários.  

10.5. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante 

vencedora não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará, na ordem de 

classificação, a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao edital. 

10.6. A existência de preços registrados não obriga o CM Granpal a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.  

 

11 DOS RECURSOS  

11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante que desejar recorrer poderá, durante a 

sessão pública, de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer. Caso interposto o 

recurso, deverá ser dirigido ao pregoeiro indicando o Consórcio Público da Associação dos 



 

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre – CM Granpal, bem como o número do 

edital e da licitação (concorrência pública ou pregão na forma presencial ou eletrônica), e 

remetido para o endereço: avenida das Indústrias, 469, sala 101, Porto Alegre/RS, CEP 

90.200-290, no prazo de três dias a contar da manifestação, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

11.2. A falta de manifestação motivada e imediata do licitante quanto à intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar 

o objeto à licitante declarada vencedora.  

11.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

 

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es), 

nos termos do artigo 27 do Decreto Federal 5.450/2005. 

 

13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Após a homologação da presente licitação, a critério e necessidades da administração, 

será assinada a ata de registro de preços, conforme previsto no anexo II deste edital, com 

validade pelo período de doze meses a contar da publicação na imprensa oficial de extrato, a 

qual terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.   

13.2. O(s) licitante(s) vencedor(es) será(ao) convocado(s) para assinar a respectiva ata de 

registro de preços no prazo de três dias úteis, a contar do recebimento da respectiva 

notificação, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades 

previstas neste edital. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar o instrumento 

ou não devolvê-lo devidamente assinado no prazo de três dias úteis, contados de seu 

recebimento, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

assinar o referido instrumento.   



 

13.3. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar a ata de registro de preços ou 

não devolvê-la devidamente assinada no prazo de três dias úteis, contados de seu 

recebimento, será multado no percentual de cinco até dez por cento do valor do contrato. 

13.4. A administração poderá dispensar o termo de contrato e substituí-lo por nota de 

empenho (ou outro documento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, 

caput, e §2º da Lei 8.666/1993), caso em que serão aplicadas as normas obrigacionais 

constantes na ata de registro de preços. 

13.5. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado à(s) empresa(s) beneficiária(s) do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.   

13.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro, quando a administração municipal optar pela aquisição do objeto 

cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a ata de registro 

de preços.  

13.6. Os itens/lotes e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão 

disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços.    

13.7. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para a contratação ou 

fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de 

tantos licitantes quantos forem necessários para se atingir o quantitativo total, respeitando-

se a ordem de classificação das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o 

mesmo preço da proposta vencedora.   

13.8. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade que não tenha participado deste certame licitatório, mediante carona e 

prévia consulta ao CM Granpal, desde que devidamente comprovada a vantagem.   

13.8.1. Os órgãos e entidades que não participaram do presente registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar seu interesse perante o 

CM Granpal, para que essa indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida a ordem de classificação. 

13.8.2. Nos casos em que for solicitada adesão a ata de registro de preços conforme item 

13.8, caberá ao fornecedor, observadas as demais condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações 



 

anteriormente assumidas e que o quantitativo decorrente dessas adesões não exceda, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado, independente do número 

de órgãos não participantes que aderirem. 

13.8.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos, por item, registrados na 

ata de registro de preços.  

 

14. DOS PREÇOS SUPERIORES AOS DE MERCADO 

14.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

CM Granpal poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a veracidade 

dos motivos apresentados;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

14.1.1. Não havendo êxito nas negociações, o CM Granpal deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.  

 

15 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;  

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;  

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

d) estiverem presentes razões de interesse público.  

15.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas neste item, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade competente, 

mediante iniciativa do CM Granpal.  

15.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência 

de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente 



 

de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que será avaliado pelo 

consórcio. 

 

16 DO CONTRATO 

16.1. A administração poderá dispensar o termo de contrato e substituí-lo por nota de 

empenho (ou outro documento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, 

caput, e §2º da Lei 8.666/1993), caso em que serão aplicadas as normas obrigacionais 

constantes na ata de registro de preços. 

16.2. O município consorciado ou conveniado, logo após a assinatura do contrato ou da 

emissão da nota de empenho, enviará ao(s) adjudicatário(s) uma via deste documento, 

juntamente com a ordem de serviço correspondente aos itens/lotes que lhe foram 

adjudicados e cujos serviços foram aprovados, informando ao CM Granpal essa 

movimentação. 

16.3. Em caso de decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o disposto no artigo 25 do 

Decreto Federal 5.450/2005. 

 

17 MUNICIPÍOS PARTICIPANTES 

17.1. Os serviços contratados pela da ata de registro de preços do CM Granpal deverão ser 

realizados nos setores competentes das prefeituras, de acordo com listagem abaixo, 

mediante a manifestação de interesse na efetiva contratação, conforme segue: 

Municípios Participantes – CM Granpal 

Alvorada 

Cachoeirinha 

Canoas 

Charqueadas 

Eldorado do Sul 

Esteio 

Glorinha 



 

Gravataí 

Guaíba 

Nova Santa Rita 

Porto Alegre 

Santo Antônio da Patrulha 

Viamão 

Triunfo 

 

Municípios participantes – CODEPAMPA 

Alegrete  

Bagé 

Barra do Quaraí 

Caçapava do Sul 

Dom Pedrito 

Itaqui 

Lavras do Sul 

Manoel Viana 

Quaraí 

Santa Margarida do Sul 

Santana do Livramento 

São Borja 

São Gabriel 

Uruguaiana 

Vila Nova do Sul 

 



 

17.1.1 O serviço será realizado em locais definidos pelos municípios integrantes do CM 

Granpal e/ou CODEPAMPA individualmente, conforme indicação na nota de 

empenho/ordem de serviço.  

17.2. Os serviços deverão ter inicio contados a partir do recebimento pela contratada da 

ordem de serviço, no local indicado pelos municípios. 

17.3. As despesas com o serviços prestados são de responsabilidade da contratada. 

 

18 DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

18.1. Serão suportados exclusivamente pela contratada: 

18.1.1. os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de 

responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos serviços;  

18.1.2. as despesas com transporte e realização dos serviços no local indicado pelos órgãos 

municipais responsáveis. 

 

19 DAS PENALIDADES  

19.1. Ficará impedida de licitar e de contratar com o CM Granpal e municípios consorciados 

e será descredenciada, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do artigo 7º da Lei 

10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas no edital, no termo de registro de preços e 

no contrato e, demais cominações legais, a licitante que:  

19.1.1 convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a 

ata de registro de preços;  

19.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste edital;  

19.1.3 apresentar documentação falsa;  

19.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

19.1.5 não mantiver as condições da proposta;  

19.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;  

19.1.7 comporta-se de modo inidôneo;  

19.1.8 fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa.  

19.2. A recusa injustificada na assinatura do termo de contrato ou da ata de registro de 

preços pelas licitantes adjudicatárias dos itens/lotes deste pregão, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação a ser assumida, importando, após devido processo legal 

e respeitado o contraditório e ampla defesa, na aplicação de multa de até cem vezes o valor 



 

do item de maior valor cotado pela licitante, bem como nas sanções previstas neste 

instrumento, a critério do CM Granpal.  

19.3. As sanções mencionadas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 poderão também ser 

aplicadas às licitantes que, dentre outras condutas:  

19.3.1. injustificadamente não mantiverem as condições estabelecidas no edital, na ata de 

registro de preços ou no contrato;  

19.3.2. fizerem declaração falsa ao CM Granpal, ao CODEPAMPA ou a qualquer de seus 

municípios consorciados;  

19.3.3. sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

19.3.4. praticarem atos ilícitos visando a frustrar os objetivos deste edital, na ata de registro 

de preços ou no contrato;  

19.3.5. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude 

de atos ilícitos praticados;  

19.4. Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser cancelados de pleno 

direito, nas seguintes situações, além de outras previstas no edital e em lei:  

I – no caso do fornecedor classificado recusar-se a atender à convocação para assinar a ata 

de registro de preço no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;  

II – na hipótese do detentor de preços registrados descumprir as condições da ata de 

registro de preço;  

III – na hipótese do detentor de preços registrados recusar-se a firmar a ata de registro de 

preços;  

IV – na hipótese do detentor de preços registrados não aceitar os preços registrados quando 

estes se tornarem superiores aos de mercado;  

V – na hipótese do detentor do registro de preço ficar impedido ou for declarado inidôneo 

para licitar com a administração  

VI – e ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado.  

19.4.1 A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos neste 

item, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, 

juntando-se comprovadamente nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.  

19.4.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será feita mediante publicação na imprensa oficial do CM Granpal 



 

(DOM/www.famurs.com.br), por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 

registro de preços a partir da data da última publicação.  

19.4.3 Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento de 

registro de preços de que trata esta cláusula, sendo oferecido o prazo de cinco dias úteis 

contatos da ciência do cancelamento, para interposição do recurso.  

 

20 DO PAGAMENTO  

20.1. O prazo para pagamento será de trinta dias, contados a partir da data da apresentação 

da nota fiscal/fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da contratada, conforme termo de referência. 

20.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao adjudicatário enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência.  

20.3. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados somente mediante depósito 

bancário em conta indicada por eles e executados exclusivamente pelos municípios 

solicitantes.  

 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

21.1. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

21.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato.  

21.3. A homologação e/ou a adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

21.4. Este edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 

instrumento de contrato/ata de registro de preços, como se nele estivessem transcritos.  

21.5. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro.  

21.6. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior:  

21.6.1. promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta;  



 

21.6.2. convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos por ventura necessários ao 

entendimento de suas propostas;  

21.6.3. determinar prazo para atendimento, pelos licitantes, de esclarecimentos adicionais, 

que deverão ser atendidos, sob pena de desclassificação/inabilitação.  

21.7. Ao presidente do CM Granpal fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente 

licitação em razão de interesse público, sem que caiba às licitantes quaisquer direitos a 

reclamação ou indenização.  

21.8. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 10.520/2002, Decreto Federal 

7.892/2013 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993. 

21.9. Não poderá participar da presente licitação aquele que tiver sofrido punição resultante 

de contratos anteriores firmados com a administração pública, na condição de fornecedores 

de bens e/ou serviços.  

21.10. Não poderá participar da presente licitação aquele que tiver sofrido penalidade por 

algum dos municípios consorciados.  

21.11. O CM Granpal enviará comunicação expressa informando: 

21.11.1 a cada município participante do consórcio e do CODEPAMPA os itens adjudicados, 

as empresas vencedoras, os valores respectivos e os quantitativos relativos a cada ente 

participante, acompanhado da ata final deste pregão, em cinco úteis após a assinatura das 

atas de registro de preços, para fins de contratação; 

21.11.2. a cada empresa vencedora os quantitativos dos itens adjudicados para cada 

município participante e ao CODEPAMPA para formalização das aquisições. 

21.12. Caso o CM Granpal não se utilize da prerrogativa de cancelar a ata de registro de 

preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução, até que o contratado 

cumpra integralmente a condição infringida, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas neste edital, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93.  

21.13. O licitante reconhece os direitos do CM Granpal nos casos de rescisão previstas nos 

artigos 78 a 87 da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.  

 

22 DO FORO  

22.1. Fica eleito o foro da comarca de Porto Alegre – RS para dirimir eventuais litígios 

decorrentes do presente edital e dos instrumentos dele decorrentes.  

 



 

Fazem parte deste edital: 

1- Anexo I – termo de referência. 

2- Anexo II – minuta da ata de registro de preços. 

3- Anexo III – modelo de carta de credenciamento. 

4- Anexo IV – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5- Anexo V – modelo de declaração de idoneidade. 

6- Anexo VI – modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da CF/88 – não emprego de crianças e adolescentes. 

7- Anexo VII – minuta do termo de contrato. 
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1. OBJETO 

 

 Este Termo de Referência (TR) tem como objeto a contratação de fornecedor 

especializado no desenvolvimento de atividades para regularizações dos imóveis, 

reconhecimento e legalização das posses e fornecimento de sistema integrado de 

tecnologia da informação, contemplando a implantação, a manutenção e a 

personalização para a identificação das áreas regularizadas e das áreas a serem 

regularizadas, estabelecendo normas, critérios e procedimentos operacionais que 

permitam a gestão, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados 

geoespaciais, na forma de um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), 

contemplando todos os cadastramentos que se fizerem necessários às ações de 

regularizações e/ou desapropriações nas áreas urbanas e rurais dos municípios integrantes 

do CM GRANPAL – Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e 

demais conveniados. 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste TR é proporcionar aos administradores municipais das prefeituras 

consorciadas um serviço eficiente e célere, no que se refere à regularização fundiária e/ou à 

desapropriação, através da contratação de serviço especializado com intuito de analisar, 

especificar, estudar a viabilidade e prestar assessoramento de consultoria técnica, com 

orçamentos, levantamentos e projetos necessários ao cumprimento legal, para instruir de 



 

maneira adequada os processos referentes a essas ações, no âmbito administrativo e/ou 

judicial.   

3. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a relevância do trabalho a ser desenvolvido, busca-se não apenas 

“mapear” a cidade, mas, com a devida vetorização, incluir os dados tributários, anexar 

informações acessórias quanto à infraestrutura local, aspectos socioeconômicos, 

urbanísticos, ambientais, principalmente os ligados à regularização fundiária, ao passo 

que as informações de uso e ocupação do solo serão obtidas com maior precisão, 

conferindo legalidade ao processo de legitimação. 

Com isso, os municípios consorciados à Granpal manterão o cadastro imobiliário 

atualizado, através da ferramenta do Cadastro Territorial Multifinalitário, que visa auxiliar os 

Municípios brasileiros a exercerem suas competências, levando em consideração a função 

social do seu território, bem como, o princípio da igualdade, favorecendo a utilização dos 

instrumentos de política urbana, previstos no Estatuto das Cidades, a fim de resguardar o 

interesse social pela moradia. 

A elaboração desses processos, tanto no que diz respeito às ações de regularizações 

fundiárias, quanto às desapropriações, é reputada como indispensável para a organização e 

crescimento das áreas urbanas e rurais municipais. O atendimento das crescentes demandas 

e necessidades da população requer profissionais e serviços dos quais as prefeituras, muitas 

vezes, não dispõem em seu operativo, sendo essa a razão principal, pela qual faz-se 

necessário contratar a prestação dos referidos trabalhos técnicos.  

Tais serviços especializados visam atender as eventuais necessidades das prefeituras, 

justificando o uso do sistema de Registros de Preços (RP), uma vez não que é possível 

mensurar ou prever com exatidão o tipo de serviço, a quantidade ou projeto que se irá 

demandar, pois essa decisão é consequência dos empreendimentos e estratégicas da 

administração. 

4. DA LICITAÇÃO  

 
A licitação deverá ocorrer na modalidade de Registro de Preços (RP) por menor preço.  



 

O serviço demandado se enquadra como bens comuns, uma vez que apresenta 

padrões claros de desempenho e qualidade, objetivamente definidos nesse Termo De 

Referência, compatíveis com o padrão de mercado, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto 

nº 5.450/05.  

A utilização do Sistema de Registro de Preços é adequada em situações em que a 

demanda é incerta, seja em relação a sua ocorrência, seja no que concerne à quantidade de 

bens a serem demandados. 

 

 
Acórdão nº 313/2004 – Tribunal de Contas da União (TCU): 
"bem comum é aquele para o qual é possível definir padrões de 
desempenho ou qualidade, segundo especificações usuais de 
mercado[...] o objeto da licitação deve se prestar a uma competição 
unicamente baseada nos preços propostos pelos concorrentes, pois 
não haverá propostas técnicas." 
Acerca da qualificação dos serviços de engenharia como simples ou 
complexo, conforme transcrito a seguir: 
"b) serviço de engenharia, pode ser considerado como comum, 
quando: 
b.1) as características, quantidades e qualidade forem passíveis de 
"especificações usuais de mercado"; 
b.2) mesmo que exija profissional registrado no CREA para execução, 
a atuação desse não assume relevância, em termos de custos, 
complexidade e responsabilidade no conjunto do serviço. 
 Desse modo, verifica-se que a tipificação como "comum" depende, 
substancialmente, das características do objeto, o qual deve se 
revestir de especificações usuais de mercado, de forma a permitir a 
avaliação das propostas dos licitantes com base, unicamente, nos 
preços. 

 
Em suma, entende-se que "bens e serviços comuns” são aqueles que podem ser 

encontrados no mercado sem maiores dificuldades, não se referindo o termo "comum" a 

objeto sem sofisticação ou sem desenvolvimento tecnológico. 

 

5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Tendo em vista que os serviços são oferecidos por diversos fornecedores e são 

facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no 

menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado, a contratação de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#_blank
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#_blank
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#_blank


 

pessoa física ou jurídica para execução dos serviços objeto deste Termo, encontra amparo 

legal na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.520, de 07 de julho de 2002, no Art. 3º 

do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, 

no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997 e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 

de abril de 2008.  

Além da observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e 

estaduais, a Contratada deverá acatar integralmente as normativas municipais, direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.  

6. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
As licitantes deverão apresentar declaração em papel timbrado, datada (mesma data 

da abertura) e assinada por seu representante legal, que deverá provar através de 

documentos (cópia autenticada do Contrato social ou procuração), atestando a inexistência 

de fato superveniente impeditivo de sua habilitação (parágrafo 2º art. 32 da lei 8.666/93), 

sob pena de responder judicialmente nos termos do art. 299, do Código Penal Brasileiro. 

7. DEFINIÇÕES  

 
Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no 

relacionamento contratual, visando atender à conveniência da organização dos serviços, fica 

estabelecida a adoção dos conceitos e definições abaixo relacionados:  

 

 Ampliação - é toda obra realizada em uma edificação existente em que haja aumento 

(vertical ou horizontal) por acréscimo de sua Área Total Construída; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - é um procedimento obrigatório em 

qualquer atividade, projeto ou serviço executado na área de Engenharia e da Agronomia, 

criada pela Lei n 6.496, de 07 de dezembro de 1977, e regulamentada pela Resolução n 307 

do Confea, de 28 de fevereiro de 1986, a ART é a maneira pela qual são registrados os 

serviços a serem executados; 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – órgão responsável pela 

normalização técnica no Brasil, fornecendo as normas técnicas brasileiras; 



 

 Atestado de Capacidade Técnica - o Atestado consiste na apresentação de documento 

que comprove e ateste o fornecimento de prestação de serviços pela Licitante interessada, 

emitido por pessoa jurídica de direito público, em papel timbrado, assinado por seu 

representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da Contratada; 

 Benefícios ou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) - taxa correspondente às 

despesas indiretas e ao lucro que, aplicada ao custo direto de um empreendimento 

(materiais, mão-de-obra, equipamentos), eleva-o ao seu valor final. Assim, o índice BDI, 

propostos neste Termo de Referência contempla todas as despesas com encargos, impostos, 

taxas e administração, tais como seguros, fretes, dentre outros;  

 Cálculo - esclarecimento de quantitativos dos serviços, obtidos por métodos 

matemáticos ou deduções lógicas, baseados em normas, instruções, resultados de 

pesquisas, análises ou dados estatísticos. O cálculo inclui, fundamentalmente, o 

dimensionamento e a determinação da quantidade do material e mão-de-obra a ser 

utilizado; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - é o documento que registra as 

atividades do cidadão enquanto trabalhador;  

 Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (CM 

GRANPAL); 

 Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (CODEPAMPA); 

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) - é uma autarquia criada pela Lei 

12.378/2010, é o órgão de fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e 

das atividades profissionais da Arquitetura e Urbanismo; 

 Compra - toda aquisição remunerada de bens, para fornecimento integral ou 

parceladamente (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, Inciso III); 

 Contratada – pessoa física, jurídica, sociedade ou consórcio cuja Proposta para 

execução dos serviços tenha sido aceita pelo Contratante; 

 Contratante - é a parte que, em nome da Administração Pública, contrata a execução 

dos serviços pela Contratada; 

 Contrato - documento subscrito pela Contratante e pela Contratada, que define as 

obrigações de ambas com relação à execução dos serviços, seja qual for a denominação 

utilizada (Lei nº 8.666, de 1993, Art. 2º, Parágrafo Único); 



 

 Coordenador Geral - representante técnico e legal da Contratada, indicado para ser o 

preposto da Contratada e responsável pelo gerenciamento de todas as atividades da 

Contratada; 

 Cotações - entende-se por cotação o efeito de orçar, estabelecer preço ou valor de 

algum serviço, equipamento ou insumo. Com base na média estabelecida pelo mercado; 

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) - é o 

órgão de fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades 

profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia; 

 Critério de medição - regulamentação do modo de calcular ou medir as quantidades de 

serviços, de acordo com a Composição de Preços Unitários associado à metodologia 

executiva; 

 Cronograma - é o conjunto de atividades listadas em forma de representação gráfica da 

programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicados as suas 

diversas fases e respectivos prazos, aliados ou não aos custos ou preços; 

 Cronograma financeiro - é a representação gráfica dos valores dos serviços e das obras 

a serem executados em conformidade com o cronograma físico; 

 Cronograma físico - é a representação gráfica da programação de execução e do 

desenvolvimento, parcial ou total de um serviço ou obra; 

 Custo de serviços - o custo dos serviços será composto pelos gastos mensais da mão-de-

obra, acrescido do ressarcimento dos insumos necessários à execução dos trabalhos, 

locações, serviços eventuais e transporte;  

 Datun- refere-se ao modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra 

ao nível do mar utilizado pelos cartógrafos numa dada carta ou mapa, consiste de 5 valores: 

a latitude e a longitude de um ponto inicial, o azimute de uma linha que parte desse ponto e 

duas constantes indispensáveis para a definição do elipsoide terrestre; 

 Desenhos – plantas, cálculos e outras informações fornecidas ou aprovadas pelo 

Gerente do Contrato para a execução do Contrato;  

 Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou 

requisitos exigidos, obedecendo aos padrões de qualidade, para matérias primas, produtos 

semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá a 

definição do serviço, descrição do método construtivo e controle tecnológico e geométrico e 



 

as normas de medição e pagamento, conforme o contido no art.15, § 7°, da Lei n° 8.666, de 

1993;  

 Estudo Preliminar - estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica a partir dos 

dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes 

estabelecidas neste Termo de Referência e pelo Contratante; 

 Fator “K” – número multiplicativo que representa um percentual que incide sobre o 

custo direto do serviço técnico especializado, englobando todos os encargos sociais, carga 

tributária, despesas administrativas, fatores de risco e lucro, resultando num preço de venda 

para a contratação. 

 Fiscal do Contrato - representante das Prefeituras, especialmente indicado e designado 

pelo departamento gestor, com capacidade técnica e conhecimentos sobre o objeto da 

contratação, indicado através de Ato Administrativo, Publicado no Diário Oficial do 

Município, responsáveis por fiscalizar a execução das atividades e os serviços prestados pela 

Contratada, nos seus aspectos administrativos, técnicos, jurídicos e de segurança; 

 Fiscalização - atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus 

prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos. É a atividade de maior responsabilidade nos 

procedimentos de Gestão contratual, em que o Fiscal deve exercer um acompanhamento 

zeloso e diário sobre as etapas/fases da execução contratual, tendo por finalidade verificar 

se a Contratada vem respeitando a legislação vigente e cumprindo fielmente suas obrigações 

contratuais com qualidade;  

 Gerente do Contrato – pessoa designada nos Dados do Contrato, responsável pela 

supervisão da execução dos serviços e pela administração do Contrato; 

 Gestor do Contrato - é o servidor especialmente designado pelas Prefeituras para 

acompanhar a execução das diversas tarefas inerentes ao Contrato, anotando qualquer 

irregularidade, por meio de sistema próprio, do início ao término da vigência do Contrato; 

 Georreferenciamento - é definição de forma, dimensão e localização, de uma área 

através de métodos de levantamento topográfico; 

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - é uma autarquia federal 

cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário 

nacional; 



 

 Hora técnica (HT) - hora efetivamente trabalhada do profissional, contemplando todos 

os encargos e benefícios previstos nas legislações trabalhistas e tributárias vigentes, bem 

como os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Todos estes parâmetros têm incidência 

distribuída de acordo com a demanda prevista no Contrato; 

 Listas de Verificação ou "CHECK-LISTS" - formulários e procedimentos criados para o 

registro das Rotinas de Fiscalização, em que são listados quais itens estão sendo 

acompanhados e verificados, além do status de cada serviço quanto à qualidade e à 

evolução física; 

 Medição - é a verificação das quantidades e qualidade dos serviços executados em cada 

etapa do Contrato pela Fiscalização, tendo como base os serviços efetivamente executados e 

os padrões estabelecidos no Contrato (quantidades e especificações). Normalmente é 

mensal, mas a periodicidade é definida no Contrato. Com base na medição é que são 

efetivados os pagamentos. No registro ou planilha de medição deve constar a descrição dos 

serviços, com as respectivas unidades de medida, quantidades, preços unitários e totais 

estabelecidos no Contrato e efetivamente medidos. Anexada à medição devem constar a 

memória de cálculo das quantidades aferidas e o registro fotográfico (se necessário) dos 

serviços executados; 

 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – é o órgão administrativo do Governo 

Federal, responsável em regulamentar e fiscalizar todas as relações de trabalho no Brasil; 

 Normas técnicas - é a designação genérica do conjunto de métodos, especificações, 

padronizações e terminologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT, e outras, para a execução dos serviços e operação dos sistemas e/ou equipamentos;  

 Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam 

despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância 

da despesa; 

 Notas de serviços - documento técnico que define as características geométricas, de 

amarração topográfica e de localização de determinado serviço e/ou obra, além de 

caracterizar seu tipo, sua natureza e prever as quantidades de serviços a serem executados; 

 Obra de Engenharia – caracteriza-se pela modificação (construção, demolição, reforma 

ou ampliação) de edificação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, 



 

realizada de forma direta ou indireta, esporádica e predeterminada, com o objetivo de obter-

se condição de uso ou de operação diversa daquela existente; 

 Obras Públicas - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de 

bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta, com comprometimento de recurso 

público; 

 Ocorrência - qualquer acontecimento não previsto na rotina dos programas de serviço 

ou operação;  

 Ordem de Início de Serviço (OIS) - comunicado das Prefeituras, após assinatura do 

instrumento contratual, informando que a Contratada poderá iniciar, no 1º (primeiro) dia 

útil após o recebimento desta, a execução do objeto Contratado;  

 Ordem de Serviço (OS) - comunicado da Contratante para execução de serviços 

inseridos ao Contrato;  

 Planilha de Serviços e Quantidades (PSQ) - é a Planilha contendo a relação de todos os 

itens de serviços e materiais incluídos na Obra/Serviço, para os quais o Contratado cotou 

seus preços unitários. A Planilha de Quantidades devidamente preenchida, corrigida e 

assinada pelo Contratado fará parte integrante do Contrato; 

 Plano de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 

sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser 

gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;  

 Plano Planimétrico – levantamento com a finalidade de apresentar os pontos de uma 

determinada área (terreno) na sua planimétrica, servindo estes como para o cálculo de área 

e pontos de referência para projetos;  

 Plano Altimétrico – levantamento com a finalidade de apresentar os pontos de uma 

determinada área (terreno) em função do seu nível de relevo, servindo estes como para o 

cálculo de inclinações, cortes e aterros;  

 Protocolo - todo e qualquer registro de solicitação de serviços; 

 Projeto – qualquer ideia transcrita literalmente ou uma representação gráfica de uma 

ideia agregando conhecimentos técnicos utilizados na engenharia, arquitetura e agronomia; 

 Proposta Técnica - documento apresentado com base no detalhamento estabelecido 

nestes Termos de Referência, com justificativas acerca da metodologia, bem como os 



 

recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da proponente, segundo 

os quais a mesma se propõe a executar os serviços;  

 Recebimento definitivo - é o recebimento em caráter definitivo da obra ou serviço, 

verificado o saneamento de todas as pendências em vistoria final, realizada após uma última 

comunicação da licitante, mediante Termo de Recebimento Definitivo, fornecido pela 

Fiscalização do Contrato;  

 Quantitativos e Orçamento – cálculo das quantidades necessárias para a execução dos 

serviços, obtidos por métodos matemáticos ou deduções lógicas, baseada em normas, 

instruções analises ou dados estatísticos e determinam a quantidade de material e mão de 

obra a ser utilizados, assim como a definição dos custos necessários para a construção; 

 Recebimento provisório - é o recebimento preliminar da obra ou serviço, fornecido pela 

Fiscalização mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada.  

 Relatório - documento a ser produzido pela Contratada, relativo à justificativa técnica 

e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, 

para efeito de fiscalização;  

 Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela Contratada, que traduz o 

resultado parcial ou de componentes dos serviços;  

 Relatório Final - documento de produção a ser apresentado no término dos trabalhos, 

no qual a consultora apresenta o relato dos serviços executados;  

 Retrabalho - é a ação de refazer determinada tarefa ou serviço que não tenha atingido o 

resultado esperado em um determinado período de tempo. Serão considerados como 

retrabalho todos os serviços realizados em discordância com o especificado ou ainda 

gerados por comprovada ausência ou inabilidade na execução das instruções; 

 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) - é um procedimento obrigatório em 

qualquer atividade, projeto ou serviço executado na área de Arquitetura e Urbanismo, criada 

pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e regulamentada pela Resolução nº 91 do 

CAU/BR, de 09 de outubro de 2014, a RRT é a maneira pela qual são registrados os serviços a 

serem executados; 



 

 Serviço - é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração tais como: “...trabalhos técnicos e profissionais (Lei 8.666, de 1993, art. 6º, 

Inciso II)”; 

 Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) - visa oferecer ao DNIT e às demais 

esferas governamentais e privadas envolvidas com a elaboração de orçamentos um padrão 

nacional de referência de custos dos diferentes componentes da infraestrutura de 

transportes, inclusive edificações; 

 Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) - é um sistema de hardware, 

software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos que 

permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele 

ocorrem. 

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - é 

indicado pelo Decreto 7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 

recursos dos orçamentos da União, para obtenção de referência de custo, e pela Lei 

13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias; 

 Subcontratado – pessoa jurídica que mantenha um Contrato com o Contratado para a 

execução de parte dos serviços;  

 Termo de Recebimento – certificado emitido pelo Gerente do Contrato atestando a 

conclusão e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, em caráter 

provisório ou definitivo; 

 Termos de Referência (TR) - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pelas 

Prefeituras, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa, os produtos e 

a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado; 

 Vigência do Contrato - período compreendido entre a data estabelecida para o início da 

execução contratual, que pode coincidir com a data da assinatura, e o cumprimento total da 

obrigação Contratada. 

   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13303.htm


 

OBS.: Quando da interpretação, as palavras usadas no singular significam também o plural, 

masculino também significa feminino e o neutro e vice-versa. As palavras utilizadas na 

redação do Contrato têm seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso. 

8. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços, objetivo deste Termo de Referência, estão apresentados conforme os 

mapas e tabelas abaixo, obedecendo o critério de proximidade geográfica e pelo número de 

aglomerados subnormais.  

 

Por definição do IBGE, aglomerado subnormal é: 

 “Um conjunto constituído de, no mínimo, 51 (cinquenta e uma) 

unidades habitacionais (barracos, casas...) carentes, em sua maioria 

de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até 

período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) 

e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa”. 

 

Sendo, a identificação dos Aglomerados Subnormais feita com base nos seguintes 

critérios: 

a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de 

propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em 

período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez 

anos ou menos); e 

b) Possuir pelo menos uma das seguintes características: 

• urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de 

circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos 

reformas desiguais e construções não regularizadas por órgãos 

públicos; 

• precariedade de serviços públicos essenciais. 

 

8.1. MUNICÍPIOS DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 



 

Correspondem à integralidade dos municípios do CM-GRANPAL, sendo estes: 



 

Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Glorinha, Gravataí, 



 

Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Triunfo e Viamão. Assim 



 

Figura 1 – Mapa dos municípios do CM-GRANPAL (fonte.: IBGE). 

Tabela 1 – Municípios do CM-GRANPAL. 

como, à integralidade dos municípios do CODEPAMPA, sendo estes: Alegrete, Bagé, Barra do 

Quaraí, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Lavras do Sul, Manoel Viana, Quaraí, Santa 

Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana e Vila Nova do 

Sul. 



 

Figura 2 - Mapa dos municípios do CM-GRANPAL (fonte.: IBGE).  

Tabela 2 – Municípios do CODEPAMPA. 

 

 

 



 

9. DOS SERVIÇOS 

 
9.1. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

É o procedimento de intervenção pública que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais com o objetivo de legalizar a permanência da população municipal, em 

áreas rurais, assentamentos urbanos irregulares ou clandestinos, invasões ou ocupações 

consolidadas e em conjuntos habitacionais irregulares. Implementando o ordenamento 

territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, com base na Lei Federal n° 13.465/17, de 

11 de julho de 2017. 

9.1.1. ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

9.1.1.1. LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL 

 
Compreendem a demarcação e caracterização física da área do 

empreendimento/loteamento, com vistas à delimitação do perímetro e lançamento de 

limites e medidas de cada lote, sistema viário, áreas verdes e institucionais, bem como o 

cadastramento das redes de infraestrutura existentes. 

 

9.1.1.2. DIAGNÓSTICO E CADASTRO SOCIAL 

 
O trabalho da assistência social visa estabelecer contato com as lideranças, 

quantificar as demandas envolvidas em cada processo, identificar as unidades em risco e 

demais trabalhos que se façam necessários junto ao campo, no sentido de facilitar o 

trabalho dos demais técnicos envolvidos no processo de regularização em curso. 

As ações de regularização fundiária demandam atendimento individual de cada 

beneficiário ou conjunto de beneficiários, feito em conjunto por membros das equipes física, 

social e jurídica, para esclarecimento e solução de dúvidas dos beneficiários, 

complementação da documentação necessária, confirmação dos beneficiários da titulação e 

das medidas e formato dos lotes, intermediação de conflitos, verificação de adequação aos 

critérios de titulação, encaminhamento de casos especiais bem como assinatura de 

requerimentos e dos títulos. 



 

9.1.1.3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO - SITUAÇÃO EMPREENDIMENTO 

 
Constitui-se diagnóstico de um empreendimento/loteamento a análise, quer quanto 

à questão fundiária, quer quanto à questão física da área, com vistas ao atendimento à 

legislação municipal aplicável. Essa análise consiste na verificação de elementos técnicos 

disponíveis, acompanhado de relatórios de vistorias técnicas, que servirão de base para a 

elaboração de laudos e propostas técnicas, com o apontamento quanto à necessidade de 

projetos e obras complementares para viabilizar a regularização. 

9.1.1.4. ELABORAÇÃO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA 

 
Constitui-se Proposta Técnica de Intervenção o estudo urbanístico de adequação do 

empreendimento/loteamento à legislação aplicável, e o apontamento das pendências de 

regularização, que acompanham o Laudo Técnico (relatório técnico indicativo da situação 

fática do empreendimento/loteamento). Com base no material disponível, os elementos 

técnicos elaborados servirão de parâmetro para a definição das diretrizes de condução do 

processo de regularização. Acompanha plantas e memoriais descritivos das áreas dos lotes, 

sistema viário, áreas verdes e institucionais. 

O Laudo Técnico elaborado é o apontador da necessidade de obras de 

complementação de infraestrutura, com a finalidade da regularização técnica do 

empreendimento/loteamento. Uma vez identificadas as pendências, torna-se necessário o 

desenvolvimento dos projetos específicos, e posterior execução das obras, acompanhado de 

orçamentos e cronogramas físicos financeiros. 

Faz-se necessário elaborar levantamentos preliminares: situações fundiárias, 

topográficas e urbanísticas do loteamento, para obter a aprovação do projeto de 

loteamento pela Prefeitura; a aceitação das obras de infraestrutura, urbanização e casas 

existentes em cada lote; a aprovação pela concessionária ou órgão competente dos 

Projetos e obras de abastecimento de água e esgoto, para proceder ao registro do 

parcelamento e a titulação de cada lote e o cadastramento dos lotes e construções no 

registro do IPTU. 



 

9.1.1.5. EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

Uma vez finalizados e aprovados os projetos desenvolvidos, apontados na elaboração 

de Intervenção Técnica, deverão ser executadas pelas Prefeituras as obras de infraestruturas 

necessárias para viabilizar a regularização técnica do empreendimento/loteamento. Dentre 

essas obras podemos destacar, com base nos projetos: 

• Geométrico; 

• Terraplenagem; 

• Recuperação ambiental; 

• Paisagismo; 

• Arborização; 

• Urbanização; 

• Contenções; 

• Estabilização de encostas; 

• Pavimentação; 

• Drenagem; 

• Esgotos. 

9.1.1.6. REGULARIZAÇÃO TÉCNICA 

 

Compreende a etapa de análise e anuência dos órgãos competentes municipais, 

sobre a proposta técnica de regularização elaborada e apresentada, com vistas à expedição 

do Auto de Regularização deve-se considerar alguns aspectos que precisarão ser 

considerados para uma política que procure não reproduzir outros casos de irregularidade: 

1. Legislação de Uso e Ocupação do Solo para urbanização específica. • Direitos de 

moradia - acesso a serviços universais como saneamento, educação, saúde e segurança. • 

ZEIS – zonas especiais de interesse social; 

2. Legislação urbanística municipal • empreendimentos de habitação de interesse 

social novos (parâmetros) e inclusão de usos comerciais e de serviços ou usos mistos; • 

centros comerciais e de usos não habitacionais perto da residência; • plano de urbanização e 

regularização de uma ZEIS (seja conjunto habitacional, loteamento irregular ou clandestino 

ou favela) define os índices urbanísticos e usos do solo adequados; 



 

3. Programas de assessoria técnica para ampliações, reformas, instalações hidráulicas 

e elétricas; 

4. Sistemas de fiscalização e orientação da população quanto ao uso e à ocupação do 

solo;  

5. Programas de reciclagem de técnicos e empresas concessionárias de serviços de 

manutenção urbana. 

9.1.1.7. REGISTRO DO EMPREENDIMENTO 

 
Uma vez finalizados e aprovados os elementos técnicos, lavrados junto às Prefeituras 

e demais órgãos Estaduais e Municipais, envolvidos nos processos de regularização, é 

requerido, pela contratante, o registro do empreendimento junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis  

9.1.2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS  

 
Estabelecer normas e critérios, fornecendo informações que permitam a elaboração 

dos serviços necessários ao levantamento cadastral e topográfico, para a execução das ações 

de regularização fundiária nos Municípios Associados.  

Por meio de: 

a) Execução dos levantamentos cadastrais e topográficos, de áreas rurais e 

urbanas, com fornecimento e implantação de marcos de concreto de georreferenciamento e 

de madeira (6 cm x 6cm x 50cm), devendo estes ficar enterrados 35 cm de suas alturas para 

demarcação dos limites das áreas através de materialização no terreno;  

b) Fornecimento de documento de propriedade atualizado, de cada área a ser 

demarcada;  

c) Duas vias impressas e uma cópia em meio digital dos mapas e memoriais 

descritivos, das respectivas áreas que serão regularizadas e/ou desapropriadas, sendo que 

deve ser apresentado planta e memorial da área total matriculada ou transcrita e, destacada 

individualizadamente, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, para fins de 

registro de regularização ou desmembramento da área avaliadas; 



 

d) Georreferenciamento das áreas com o Sistema Geodésico Brasileiro, com 

precisão posicional fixada pelo INCRA.  

 

Todos os imóveis rurais, objeto deste Termo de Referência, deverão ser apresentados 

à municipalidade, com o devido CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, bem como 

deverá ter a identificação, locação, quantificação e medição de possíveis benfeitorias a 

serem atingidas, tais como casas, galpões, construções rurais, estradas, redes elétricas, áreas 

com cultivos anuais ou permanentes, áreas de campo nativo e de matas nativas entre 

outras. 

O cadastro das propriedades, benfeitorias e respectivos proprietários serão 

realizados junto aos mesmos, na propriedade e nos cartórios de registros de imóveis das 

respectivas comarcas dos Municípios Associados, onde estão registradas as áreas atingidas.  

9.1.2.1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO 

 

O levantamento topográfico planimétrico em por objetivo o levantamento dos 

limites, confrontações, amarração geodésica da área para determinação de sua superfície e 

posicionamento geográfico da área para determinação de seu perímetro e coordenadas 

georreferencidas no Sistema de Projeção UTM, incluindo, quando houver, o alinhamento da 

via ou logradouro com qual faça frente e elaboração do memorial descritivo como elemento 

complementar.  

Deverá conter detalhamento de tantos pontos quantos sejam necessários para que 

seja possível representar fielmente as divisas da área principal, sistema viário, nome oficial 

do logradouro e popular, quadras, lotes, edificação irregular do lote em relação ao 

alinhamento predial da quadra, seção transversal da via que faz frente para o lote e as 

demais que circundam a quadra, valas, zonas alagadiças, erosões, nascentes e córregos 

entre outros.  

 

9.1.2.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 

 
Consiste no levantamento topográfico planialtimétrico acrescido:  



 

 Do cadastro individualizado de cada lote e da respectiva unidade imobiliária; 

 Preenchimento de boletins cadastrais com informações sobre as 

caracteristicas individuais do terreno e suas benfeitorias; 

 Desenho individualizado de cada lote na quadra, levantado nos padrões 

técnicos apresentados pela contratante; 

 Memorial descritivo de cada lote, levantado nos padrões técnicos 

apresentados pela contratante;  

9.1.2.3. PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

 
A partir das análises dos dados levantados nas etapas anteriores, deverá ser 

elaborado o Projeto de Regularização Fundiária, que terá como objetivo geral, definir 

estratégias de intervenção com base na consolidação do diagnóstico, contemplando 

aspectos físicos, jurídicos e sociais. 

9.1.2.4. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SIG) 

 
As informações utilizadas pelos municípios gaúchos são fortemente baseadas na 

componente geográfica, requerendo que os sistemas utilizem a tecnologia de 

georreferenciamento nos processos básicos e estruturantes, de forma a garantir a 

integridade e compartilhamento dos dados. Destaca-se, por exemplo, um forte 

relacionamento entre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o parcelamento do 

solo urbano, bem como do Imposto Territorial Rural (ITR) e sua cobrança no município, o 

que evidencia a necessidade de integração e a interdependência de dados tanto geográfica 

quanto alfanumérica. 

Os resultados práticos da aplicação de geotecnologias com dados dos próprios 

municípios, associados a uma base digital pré-existente, mesmo que imprecisa ou 

desatualizada, são fortes argumentos para convencer o bom administrador a priorizar a 

implantação de geotecnologias em sua gestão. 

A alimentação do banco de dados referente ao cadastro técnico pode se tornar um 

trabalho longo, uma vez que os dados precisam ser coletados em serviço de campo, 

utilizando-se formulários impressos em papel e que devem ser digitados no computador. 



 

Este procedimento manual de coleta e digitação acarreta perda de tempo e introduz a 

possibilidade de erros durante a digitalização destes formulários impressos. Considerando 

este procedimento manual de alimentação do banco de dados, torna-se evidente a 

necessidade de automatizar este procedimento com a finalidade de reduzir a possibilidade 

de erros e diminuir o prazo final de conclusão do cadastramento. Portanto a licitante deverá 

dispor de software correspondente que será utilizado na coleta de dados e posteriormente 

na fiscalização de posturas e no acompanhamento das áreas urbanas dos municípios. 

O acesso e o compartilhamento de dados geográficos e alfanuméricos devem ser 

garantidos sem que haja necessidade de uso de réplicas. O SIG promoverá a criação e gestão 

da base de dados geográfica dos imóveis regularizados nos municípios, integrando-os ao 

sistema de IPTU e possibilitará a integração com os demais sistemas da prefeitura. Assim 

será possível vislumbrar um ambiente de SIG integrado aos sistemas corporativos. Dentre os 

vários benefícios que a implantação de um programa municipal de geoprocessamento pode 

trazer para os municípios, vale destacar alguns impactos positivos que serão imediatamente 

aprimorados: 

1. Aumento substancial da arrecadação do ITBI e do IPTU e na identificação de 

imóveis não cadastrados e outros que não estão completamente legalizados; 

2. Aprimoramento do sistema de arrecadação de tributos municipais, com a 

identificação de regiões não cadastradas na prefeitura; 

3. Aumento de receita significativo no combate a disparidade entre o cadastro 

imobiliário declarado e o real. 

4. Maior adequação nos investimentos públicos, através do direcionamento dos 

gastos para aparelhos sociais que atendam a demanda de cada região (bairro), ou seja, por 

exemplo, investir na criação de pré-escolas em regiões (bairros) onde a população infantil é 

alta; 

5. Planejar e disciplinar o uso do solo através da adequação do conhecimento 

das fragilidades ambientais e da adequação e alocação dos aparelhos públicos, como 

estradas vicinais e armazéns, que estimulem e facilitem as atividades econômicas do 

município e auxiliem no planejamento e na determinação de áreas para implantação de 

projetos específicos, como por exemplo, uma área destinada ao aterro sanitário municipal, 

ao parque municipal, construção de postos de saúde, escolas, etc... 



 

6. Contribuir para a maior facilidade de prestação de contas, uma vez que a 

arrecadação estará toda vinculada à disposição espacial do município. 

 

Por último, e não menos importante, o geoprocessamento em conjunto com a 

Internet permite disponibilizar para o cidadão comum informações atuais e facilmente 

interpretadas pelo fato de serem geograficamente localizadas. Afinal, transparência deve ser 

um dos princípios norteadores de qualquer administração democrática e, neste sentido, o 

consórcio intermunicipal da Granpal encara a implantação do Geoprocessamento não 

apenas como um avanço tecnológico, mas como um meio de interação com o cidadão. 

Por ser um serviço considerado técnico especializado, será necessária, na execução 

do projeto proposto e durante a sua vigência, a indicação de uma equipe técnica, que irá 

responder pela execução dos serviços desse termo durante o período de implantação, 

treinamento e manutenção dos respectivos sistemas a serem contratados, até a finalização 

do contrato. A implantação e instalação do sistema deverá ser executada mediante 

requisição dos municípios que aderirem a ATA de registro de preços, considerando a 

implantação e treinamento em cada Município.  

A Contratada deverá prover treinamento presencial por profissionais qualificados 

para demonstração do uso da ferramenta, de forma a garantir que os servidores indicados 

pelo Município consorciado e usuário do sistema licitado tenham condições de operar o 

sistema de geoprocessamento.   

A contratada deverá fornecer suporte técnico, manutenção e atualização (evoluções 

e desenvolvimentos necessários) do Sistema. 

Com a implantação do Sistema, deverão ser iniciados os serviços de suporte e 

manutenção que compreendem:   

• Manutenção preventiva e corretiva do sistema;   

• Suporte ao usuário para solução de dúvidas, ocorrências de problemas não 

previstos e adequação de configuração;   

• Fornecimento e instalação de versões atualizadas ou das evoluções tecnológicas 

do aplicativo, decorrentes de atendimento de atributos desejáveis antes não contemplados; 

e Assessoria técnica aos técnicos da Administração Pública Municipal nas operações de 

rotina do programa.  



 

• O Município deverá disponibilizar todos os mapas e imagens digitalizadas e 

georreferenciadas necessárias para a o correto funcionamento do sistema.  

• Nos serviços de implantação estão incluídos o levantamento e a consolidação 

dos dados do Município no sistema e integração com o sistema tributário municipal.  

• Ao fim da implantação e treinamento, a prefeitura deverá emitir um termo de 

aceite atestando que o sistema está operando adequadamente e que atende às 

necessidades iniciais dos usuários.    

•. As despesas com alimentação e hospedagem ficarão a cargo da Contratada.  

9.1.2.4.1. Metodologia de Implantação  

A solução para um Sistema de Informações Geográficas Municipal deverá ser 

composta de um SIG, de Banco de Dados, de software para coleta de dados no campo e 

publicação de mapas na WEB e das customizações implementadas para o gerenciamento 

desses dados. Descrição Analítica dos itens do Software e seus Módulos: 

1. Módulo Administrativo - As seguintes funcionalidades deverão ser 

contempladas no módulo Administrativo: 

a. Ter como característica principal a organização e filtro das informações em níveis 

de acesso de Esfera Municipal (número da residência, quadra, logradouro, bairro, setor), 

Secretaria Gestora, Unidade de tributação. Este gerenciamento é necessário para unificação 

e centralização dos dados dos imóveis em uma única base de dados (cadastro único) e para 

acesso das informações via INTERNET. 

b. O Software de Gestão Administrativa deve possuir um Módulo Central de 

Armazenamento de Dados, que deverá armazenar as informações coletadas em serviço de 

campo (dados dos imóveis). 

c. Receber automaticamente e armazenar a posição geográfica atual de cada 

cadastrador/fiscal. 

d. Receber e armazenar os dados enviados pelo dispositivo móvel, referente aos 

formulários eletrônicos (respostas das perguntas, foto da fachada e posição geográfica do 

imóvel). 

e. Fornecer dados necessários aos relatórios gerenciais. 



 

f. Disponibilizar serviço Webservice para permitir integração com qualquer outro 

sistema que venha a ser desenvolvido para as Prefeituras Municipais, sem que haja a 

necessidade de alteração do módulo central de armazenamento de dados. 

g. A comunicação Webservice deverá permitir a integração universal, qualquer 

sistema poderá ser adaptado para se comunicar com este módulo. 

h. realizar backup de segurança da informação.   

2. Módulo de coleta de dados - As seguintes funcionalidades deverão ser 

contempladas no módulo de coleta de dados em serviço de campo: 

a. Login de operador do sistema conforme pré-cadastro via Software de Gestão 

Administrativa. 

b. Configuração do formulário eletrônico, conforme modelo especificado pelo 

Software de Gestão Administrativa. 

c. Leitura automática das coordenadas geográficas por meio de sistema GPS 

(Global Positioning System) para envio ao módulo central de armazenamento para rastreio e 

localização dos cadastradores/fiscais. 

d. Leitura das coordenadas geográficas para georreferenciamento dos imóveis e 

obtenção de foto da fachada do imóvel. 

e. Armazenamento local dos dados coletados, sem necessidade de conexão com a 

internet. 

f.  Exportação das respostas dos formulários eletrônicos para o Módulo Central de 

Armazenamento de Dados 

Para a implantação desta solução no que se refere a implantação e desenvolvimento 

dos softwares requeridos, poderão ser utilizados padrões, templates, guias, métodos e 

técnicas pertencentes ao processo de software corporativo, cujos direitos, título e interesse 

(incluindo propriedade e direitos autorais) são retidos à prestadora do serviço. 

9.1.3. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  
 

Os serviços deverão ser entregues da seguinte forma:  

a) Uma planta em formato digital e duas cópias impressas em formato padrão 

ABNT. Em caso de mais de uma planta para a mesma área, deverá ser indicado o número da 

prancha; 



 

 A quadra base levantada e o lote aferido, com as respectivas distâncias de seus 

perímetros, contendo os layers distintos para cada feição; 

 A área total do lote – em m² - incluindo as metragens de 

frente/fundo/direito/esquerdo com limites e confrontantes, indicando também a 

numeração antiga e/ou atual quando houver; 

 O lote levantado deve estar amarrado em um dos vértices da quadra em que 

está inserido; 

 Nome das ruas/vias de acesso, que delimitam a quadra levantada; 

 Deverá ser apresentado o norte verdadeiro; 

 Carimbo com nome da contratante; 

 Escala da planta deverá estar entre 1:500 a 1:2000, sendo empregada conforme 

o tamanho da quadra levantada; 

 Os mapas apresentados em arquivos digitais deverão estar georreferenciados no 

sistema de coordenadas UTM, Sirgas 2000; 

 Quando se tratar de levantamento cadastral os mapas/desenhos deverão 

apresentar medidas em metro, bem como curvas de nível de metro em metro na poligonal 

principal; 

 As divisas dos lotes deverão ter indicações precisas e claras de seus pontos 

cadastrados, representando segundo as convenções para desenho topográfico, ou segundo 

legenda adotada no desenho. 

b) Memorial descritivo, para cada lote levantado deverá contemplar: 

 A área total do lote – em m² - incluindo as metragens de 

frente/fundo/direito/esquerdo com limites e confrontantes, indicando também a 

numeração antiga e/ou atual quando houver; 

 Carimbo com nome da contratante; 

c) Planta de situação do bairro, com a localização da quadra levantada; 

d) Encaminhar o arquivo digital no formato KML (Google Earth), para auxilio no 

aceite do trabalho apresentado; 

e) Todos os documentos produzidos pela Contratante deverão ser entregues 

também em meio digital em formato DWG, DXF AutoCAD versão 2004 ou superior, deverão 



 

ainda ser fornecidos os arquivos PLT e PDF para as plantas, e no formato DOC para os 

memoriais descritivos; 

f) Os produtos não poderão ser entregues de forma compactada; 

g) No CD ou DVD deverá haver etiqueta com título do projeto, especialidade do 

projeto, nome da Contratada e nome dos arquivos contidos; 

h) Cada CD ou DVD deverá, ainda, conter um arquivo texto, relacionando todas as 

pranchas existentes no respectivo disco, utilizando o recurso de hyperlink do Word para a 

leitura de seus arquivos; 

i) No decorrer dos serviços, ocorrendo alterações no projeto inicial, deverá ser 

apresentado novo jogo de CD ou DVD. 

9.1.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS  
 

Quanto aos levantamentos topográficos planimétricos e planimétrico cadastral 

(ambos georreferenciados): 

a) Os serviços discriminados no quadro do item 3 deverão ser executados e 

amarrados a partir de um apoio de campo básico planimétrico, que deverá ser constituído 

por uma rede de vértices de 1ª ordem, a serem implantados e determinados por 

rastreamento de satélites GPS, com origem em um vértice de 1ª ordem da rede de apoio 

fundamental da Rede Nacional de GPS, pertencente ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB); 

b) O sistema de referência a ser empregado é o SIRGAS 2000, mantendo os padrões 

do Sistema Cartográfico Nacional, conforme resolução n° 1/2005 que altera a caracterização 

do Sistema Geodésico Brasileiro, sendo que as monografias finais dos vértices implantados 

também deverão ser apresentadas em SIRGAS 2000. Para garantir o emprego do SIRGAS 

2000 deverão ser utilizados as estações SAT oficiais do IBGE, cujas coordenadas constam no 

sistema SIRGAS 2000; 

c) Deverão ser utilizados receptores geodésicos de dupla frequência (L1 e L2) 

operando no modo estático pós-processado ou RTK, que ocuparão os vértices implantados 

por um tempo de rastreio mínimo que permita ao software resolver as equações de 

ambiguidade, possibilitando o cálculo das coordenadas geodésicas; 

d) As medições dos vetores para determinar os limites das quadras deverão ser 

executados com o emprego da Estação Total – precisão angular de 05” e linear de 3 mm ± 2 



 

ppm, de acordo com a NBR 13133 – ABNT ou GPS de dupla frequência L1-L2 ou no modo 

RTK. 

e) As medições dos vetores para determinar os cantos de quadra e canto de quadras 

adjacentes, bem como os vértices das poligonais poderão ser identificados por perfilamento 

laser com no mínimo quatro pontos por metro quadrado ou levantados com equipamentos 

GPS de frequência dupla L1-L2. 

f) Deverá fazer uso de trena convencional e/ou trena eletrônica, quando 

comprovada a impossibilidade de execução de identificação pelo perfilamento laser e/ou 

aerofotogrametria ou pela topografia convencional com o uso de equipamentos geodésicos 

de alta precisão. 

g) Todos os lotes e quadras terão seu perímetro demarcado por uma polyline que 

deverá ser gerada a partir da eliminação de erros do desenho através de topologia, método 

este utilizado em programa de desenho especifico.  

h) Para casos onde não haja ortofoto de boa resolução ou perfilamento a laser e a 

contratada for impossibilitada de executar o serviço, como em imóveis fechados ou não 

autorizados, deverá haver devida comprovação. Deverá ser realizado, um total de 3 

tentativas, com comprovação em relatório constando data e hora da visita, bem como 

número de porta. 

A contratada deverá realizar o levantamento contemplando todos os detalhes de 

interesse visíveis, em nível e acima do solo, tais como:  

• Denominação do bairro ou lugar onde se localiza a área; 

• Área em metro quadrado e perímetro do lote em metro, com duas casas decimais; 

• Delimitação dos limites do assentamento, demarcando as vias do entorno;  

• Demarcação das vias que fizerem confrontação com a área objeto de 

levantamento, com definição de larguras – seção transversal; 

• Demarcação de quadras e lotes, com indicação de áreas totais, dimensões e 

confrontantes. Neste caso, quando envolver ato demarcatório, deverá ser utilizado 

piquetiamento in loco ou utilização de marco que será definido pela secretaria; 

• Indicar nos confrontantes e limites se existe curso hídrico nas proximidades do 

lote a ser levantado; 

• Delimitar as áreas com vegetação de maior porte, se houver; 



 

• Quando se tratar de área confrontante com rodovia deverá ser incluída a Faixa de 

Domínio e a área não edificante que será informada pela secretaria contratada, no ato da 

emissão da Ordem de Serviço; 

• Quando envolver parcelamento de solo deverá ser apresentado, além do 

levantamento topofotográfico georreferenciado com seus vértices, planta cadastral da área, 

com curvas de níveis de metro em metro, bem como, plantas e memoriais descritivos 

individuais. 

i) Reordenamento Postal Numérico - Nesta deverá ser realizada a regularização dos 

endereçamentos postais e numerações oficiais nas respectivas unidades municipais a serem 

regularizadas obedecendo os seguintes critérios: 

a. Emprego de sistema métrico para determinação das numerações que deverá 

obedecer, por convenção, a ordem crescente, o sentido norte-sul e Leste-Oeste. Um lado do 

logradouro contendo numerações pares e outro, ímpares. 

b. Estruturação do cadastro técnico de logradouros. 

c. A metodologia a ser desenvolvida deverá seguir padrões para que o crescimento 

do município sempre tenha uma numeração sequencial lógica, independente da sua área de 

expansão e da localização da mesma no Município. 

d. A determinação do Marco Zero, assim chamado para o início da numeração 

sequencial, deverá ser no Centro Geográfico do Município, tendo em vista que desta forma a 

numeração sempre será lógica e sequencialmente métrica, independentemente de onde 

venha a ocorrer os vetores de desenvolvimento da cidade. A partir desse Marco, 

conjuntamente com os técnicos da Prefeitura serão determinados Eixos de logradouros 

centrais referenciados pelo Marco Zero, que de acordo com os pontos cardeais solares 

passarão por toda a cidade se expandindo para vias verticais (Leste-Oeste) e horizontais 

(Norte-Sul), estes Eixos irão se expandir até os limites da cidade (perímetro, confrontação). 

 

9.2. DESAPROPRIAÇÃO 
 

É o procedimento de intervenção pública, que inclui medidas administrativas e 

judiciais como objetivo de apresentar diretrizes para as metodologias dos serviços de 

desapropriação realizados pelas Prefeituras, porém este TR, não tem a intenção de esgotar o 

tema, e sim elencar os serviços constantes nestes processos, tendo em vista sua vasta 



 

abrangência, complexidade e multidisciplinaridade. Desta forma, casos omissos devem ser 

consultados junto ao Departamento Jurídico das Prefeituras, não cabendo quaisquer custos 

adicionais para formalização e conclusão destes processos. 

 

Na parte técnica das desapropriações, sobretudo nas avaliações das propriedades 

atingidas, devem-se utilizar técnicas consagradas de engenharia de avaliações e, 

especialmente, atender Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Destaque para as 

normas discriminadas a seguir: 

 

 NBR 14653-1: Procedimentos Gerais; 

 NBR 14653-2: Avaliações de Imóveis Urbanos; 

 NBR 14653-3: Avaliações de Imóveis Rurais; 

 NBR 14653-4: Avaliações de Empreendimentos; 

 NBR 14653-5: Avaliações de Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens 

Industriais; 

 NBR 14653-6: Avaliações de Recursos Naturais e Ambientais; 

 NBR 14653-7: Patrimônios Históricos; 

 NBR 12721: Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de 

construção para incorporação de edifícios em condomínio – Procedimento. 

Ainda são importantes consultas à Lei 6.766/79, que disciplina o Parcelamento do 

Solo Urbano e as correspondentes leis estaduais e municipais do local onde se situa o bem a 

desapropriar. 

9.2.1. ETAPAS DA DESAPROPRIAÇÃO 
 

As etapas para execução de desapropriação devem seguir obrigatoriamente, o rito 

descrito para os processos de regularização fundiária. Tanto tecnicamente quanto 

juridicamente. 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 



 

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, compatível em características do objeto desta licitação, comprovando que a 

licitante executou serviços similares aos do objeto licitado, sendo as parcelas de maior 

relevância: 

• Regularização Fundiária; 

• Levantamento Planialtimétrico Cadastral; 

• Geração de Modelo Digital de Terreno e Superfície (MDT e MDS); 

• Reformulação da sequência de numeração predial; 

• Implantação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

 

Registro no CREA e/ou CAU na região da sede da licitante. 

 

Prova de Conceito: Será realizada prova de conceito com a Licitante melhor 

classificada, antes da adjudicação do objeto. A referida prova será marcada de segunda a 

sexta-feira, em horário comercial, e em até 10 dias uteis após o vencedor ser declarado. A 

Licitante melhor classificada deverá demonstrar a funcionalidade do software, quanto da 

obtenção dos dados e registro de informações, além da geração de relatórios e planilhas. A 

prova será realizada, conforme roteiro descrito em anexo a esse Termo de Referência, e em 

duas etapas:  

1. Características obrigatórias do software - Nessa etapa a licitante deverá atingir 

100% das exigências e;  

2.  Módulo de Gestão Administrativo, Características do Módulo e Funcionalidades 

- Nessa etapa a licitante deverá atingir, no mínimo 80%, das exigências: 

10.1. EQUIPE TÉCNICA 

 
Um Coordenador Geral/Supervisor: Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro Civil ou 

Arquiteto e Urbanista, com no mínimo 5 anos de formado, que possua atribuição de 

coordenação e/ou supervisão, detentor de atestado (s), emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com data de emissão anterior à data de publicação do edital 

acompanhado (s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, 

registrado(s)/emitido(s) pelo CREA/CAU que comprovem a responsabilidade técnica em 



 

serviços compatíveis em características, quantidades e prazo com o objeto deste TERMO DE 

REFERENCIA, que são: 

• Regularização Fundiária; 

• Levantamento Planialtimétrico Cadastral; 

• Geração de Modelo Digital (MDS e MDT) 

 

Um Coordenador de Regularização Fundiária: Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro 

Civil ou Arquiteto e Urbanista, com no mínimo 5 anos de formado, que possua atribuição de 

coordenação e/ou supervisão, detentor de atestado (s), emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com data de emissão anterior à data de publicação do edital 

acompanhado (s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, 

registrado(s)/emitido(s) pelo CREA/CAU que comprovem a responsabilidade técnica em 

serviços compatíveis em características, quantidades e prazo com o objeto deste Termo de 

Referência, que são: 

• Levantamento Planialimétrico Cadastral; 

• Regularização fundiária de no mínimo 5.000 lotes urbanos;  

• Confecção de memoriais descritivos; 

• Levantamento de quadras e lotes;  

• Implantação de marcos georreferenciados;  

 

Um Coordenador de levantamento social: Assistente Social ou Psicóloga (o) com no 

mínimo 2 anos de formado, detentor de atestado (s), emitido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprovem a participação em projetos de Regularização 

Fundiária e realização de estudos sociais e/ou socioeconômicos. 

 

Coordenador de Reordenamento Postal Numérico: 01 (um) Arquiteto e Urbanista 

detentor de um ou mais atestados, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, registrado 

(s)/emitido(s) pelo CAU na execução de serviços de complexidade tecnológica pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação. 

 



 

Deverá ser apresentada comprovação dos respectivos vínculos empregatícios, dos 

profissionais. A comprovação de vínculo com a licitante poderá ser feita através da Relação 

de Empregados (RE) do FGTS ou Ficha de Registro de Empregado ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, Contrato Social , Contrato de prestação de serviços celebrado anterior à 

data de publicação do Edital ou  Certidão de Registro e Quitação da licitante onde conste o 

nome dos profissionais no quadro técnico. 

 

A comprovação de tempo de graduação deverá ser feita mediante apresentação de 

CTPS, carteira profissional que conste a data de emissão ou diploma de graduação. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
  

Os Contratos originados por este Termo de Referência serão gerenciados e 

fiscalizados, e estes terão suas origens demandadas pelas secretárias, autarquias e entidades 

vinculadas as Prefeituras. 

Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são 

obrigações da Contratante: 

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços em acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste TR. 

Zelar para que durante toda a vigência do Contrato, sejam mantidas em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados. 

Formalizar as demandas por meio de solicitação de serviços e enviá-las à Contratada 

pelos meios de comunicação disponibilizados por esta (telefone fixo e e- mail). 

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato. 

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. Efetuar os 

pagamentos devidos. 



 

Comunicar à Contratada, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos 

serviços ora contratados; 

Fornecer à Contratada os insumos necessários à execução dos serviços, quando 

solicitados; 

12.  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

A Contratada obrigar-se-á às condições estabelecidas abaixo: 

Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados às Prefeituras as 

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica   -ART, devidamente registradas junto ao 

CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) recolhido junto ao CAU-RS, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de 

agosto de 2010: 

 

"Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, 
da Lei nº 8.666, de 1993, inclusive de suas eventuais alterações, a 
anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias, 
as quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do 
sistema de referência, nos termos deste artigo" 

 

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes do Contrato. 

Cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT e demais 

normas legais e regulamentares pertinentes aos serviços executados. 

Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços 

contratados exclusivamente em seu próprio nome. 

Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

contratadas, sem a prévia autorização da Contratante. 

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:: “XXXIII - 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos. ” 



 

A Contratada deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no 

contrato. 

Implantar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da 

emissão da Ordem de Serviço Inicial, de acordo com as condições estabelecidas e conforme 

especificações deste termo. 

Protocolar nas Prefeituras até o dia 15 do mês subsequente, entrega das cópias das 

guias de recolhimento de tributos, impostos e taxas referentes a emissão da nota fiscal e aos 

encargos pertinentes a folha de pagamento de todos os colaboradores locados no centro de 

custo do Contrato. 

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração. 

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 

e qualquer assunto de interesse das Prefeituras ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus 

empregados nesse sentido. 

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Comunicar a equipe de Fiscalização do Contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, quaisquer alterações havidas no Contrato Social, exemplo: alteração nos sócios, 

mudança de endereço e etc. durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar 

os documentos comprobatórios da nova situação. 

Arcar com a responsabilidade civil e penalmente por todos e quaisquer danos 

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros. 

Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, sendo 

responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de 

todos os encargos sociais e trabalhistas, fiscais e para fiscais, emolumentos, além de seguros 

e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, 

incidentes sobre o objeto do Contrato. 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente Contrato. 

Atender prontamente as exigências da Administração inerentes ao objeto do Contrato. 



 

Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias úteis após a data de início dos 

serviços, o recolhimento junto ao CREA-RS e/ou CAU-RS, da Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) respectivamente, relativa a 

todos os serviços constantes do objeto do Contrato e referente ao período de duração do 

mesmo, inclusive quanto aos serviços que tenham sido subcontratados. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que por 

ventura ocorrerem serão de responsabilidade da vencedora. 

13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

As Prefeituras Consorciadas ao CM GRANPAL deverão acompanhar e fiscalizar a 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representantes especialmente 

designados, na forma dos art's. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997. 

Os representantes das Prefeituras Consorciadas anotarão em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 

8.666, de 1993; 

14. DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será por unidade (metro e/ou hora técnica) de serviço prestado, com 

base nos custos de Tabelas Oficias de Consultoria Técnica em Engenharia.  



 

O prazo para pagamento será de acordo com o regramento de cada prefeitura, 

contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais 

documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.  

O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo Gestor do Contrato, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços 

executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de 

Referência e seus anexos.  

O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.  

O documento de cobrança deverá conter ao menos:  

CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato;  

Número do instrumento contratual dado pela Prefeitura;  

Descrição clara do objeto;  

Período de faturamento;  

Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas, 

discriminando valor unitário e valor total.  

 A Nota Fiscal ou fatura correspondente à prestação dos serviços deverá indicar o 

valor de retenção para a Previdência Social – INSS, Imposto de Renda, CSLL, PIS, Confins e ISS 

com base na IN 1234/2012 da Receita Federal do Brasil, Manual do substituto tributário do 

imposto sobre serviços – ISS e Lei nº 11.711 de 20 de novembro de 1998.  

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 

30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

 Não produziu os resultados acordados;  

 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida;  

 Deixou de utilizar os recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

 Antes do pagamento, a Prefeitura poderá realizar consultas para verificar a 

manutenção das condições de habilitação da Contratada, imprimindo e juntando os 

resultados ao processo de pagamento.  

 Poderão ser efetuadas as seguintes consultas:  



 

 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf.  

 Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin.  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa.  

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.  

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 

1991.  

Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.  

Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento.  

As Prefeituras não se responsabilizarão por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no Contrato.  
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15.  ANEXO I– PROVA DE CONCEITO 

 

DESCRIÇÃO 
ATENDE 

SIM NÃO 

CARACTERISTICAS OBRIGATÓRIAS DO SOFTWARE 

A) Os softwares deverão ser desenvolvidos em linguagem 
Visual, serem executados nos ambientes Windows ou Linux e 
utilizarem as recentes tecnologias e linguagens de 
desenvolvimento de software. Os módulos que permitirem 
acesso WEB (Internet) devem funcionar nos principais 
navegadores (Browser) atualmente disponível no mercado 
(Mozilla Firefox, Google Chrome e Microsoft Internet 
Explorer). 

  

B) O Data Center para armazenamento e unificação dos dados 
de todas as unidades que trabalham diretamente com a gestão 
e fiscalização do processo de regularização fundiária deverá 
ser oferecido pela empresa licitante, não cabendo ao Estado 
nenhum custo adicional pela manutenção, segurança, 
gerenciamento e tráfego dos dados. O Data Center deverá 
estar à disposição integralmente (24) vinte e quatro horas, 
(365) trezentos e sessenta e cinco dias por ano, enquanto 
durar o projeto. 

  

C) O acesso a qualquer informação deverá ser em tempo real 
por meio de conexões de redes (cabos ou wireless) entre as 
unidades fiscais que trabalham diretamente com a gestão e 
fiscalização do processo de regularização fundiária pela 
internet, independentemente do número de usuários e 
conexões. 

  

D) O processo de sincronização (upload e download) deve ser 
realizado por software independente (sem custos), ou seja, 
não se considera a possibilidade de o Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados ser responsável por este controle, facilitando 
assim a atualização de versões do banco de dados ou até a 
troca do mesmo. 

  

E) A base central deve possibilitar a interligação e 
compartilhamento de informações com outras secretarias. O 
software de coleta de dados deve ser integrado com a base 
central a fim de disponibilizar a consulta dos fiscais na base, 
facilitando a procura e identificação do cadastro 

  



 

F) O software de coleta de dados deverá possuir registros de 
transações próprios (rotina de log), mostrando usuário, data, 
hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a 
possibilidade de o Sistema Gerenciador de Banco de Dados ser 
responsável por este controle. 

  

DESCRIÇÃO 
ATENDE 

SIM NÃO 

MÓDULO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO, CARACTERISTICAS DO MÓDULO: 
FUNCIONALIDADE 

A) Ter como característica principal a organização e filtro das 
informações em níveis de acesso de Esfera (número da 
residência, quadra, logradouro, bairro, setor), Estadual, 
Secretaria Gestora, Unidade de tributação. Este gerenciamento 
é necessário para unificação e centralização dos dados dos 
imóveis em uma única base de dados (cadastro único) e para 
acesso das informações via INTERNET. Esta organização nos 
dados atenderá a Secretaria gestora como um polo 
centralizador das informações de outras secretarias. 

  

B) O Software de Gestão Administrativa deve possuir um 
Módulo Central de Armazenamento de Dados, que deverá 
armazenar as informações coletadas em serviço de campo 
(dados dos imóveis) e disponibilizar as seguintes 
funcionalidades: 1). Receber automaticamente e armazenar a 
posição geográfica atual de cada cadastrador/fiscal. 2) receber 
e armazenar os dados enviados pelo dispositivo móvel, 
referente aos formulários eletrônicos (respostas das 
perguntas, foto da fachada e posição geográfica do imóvel). 3) 
fornecer dados necessários aos relatórios gerenciais. 4) 
Disponibilizar serviço Webservice para permitir integração com 
qualquer outro sistema que venha a ser desenvolvido, sem que 
haja a necessidade de alteração do módulo central de 
armazenamento de dados. 4) A comunicação Webservice 
deverá permitir a integração universal, qualquer sistema 
poderá ser adaptado para se comunicar com este módulo. 5) 
Realizar backup de segurança da informação. 

  

C) O software de Gestão Administrativa deve possuir módulo 
para coleta de dados em serviço de campo. Este módulo deve 
estar totalmente disponível para ser instalado em aparelhos 
móveis (smartphone ou tablet) equipados com sistema 
Android, IOS, ou similar, bem como devem ser equipados com 
módulo GPS(Global Positioning System) e câmera fotográfica 

  



 

de no mínimo (1,3 megapixel de resolução: 1280x1024 pixels). 

D) As seguintes funcionalidades deverão ser contempladas no 
módulo de coleta de dados em serviço de campo: 1) Login de 
operador do sistema conforme pré-cadastro via Software de 
Gestão Administrativa. 2) Configuração do formulário 
eletrônico, conforme modelo especificado pelo Software de 
Gestão Administrativa. 3) Leitura automática das coordenadas 
geográficas por meio de sistema GPS (Global Positioning 
System) para envio ao módulo central de armazenamento para 
rastreio e localização dos cadastradores/fiscais. 4) Leitura das 
coordenadas geográficas para georreferenciamento dos 
imóveis. 5) Obtenção de foto da fachada do imóvel. 6) 
Armazenamento local dos dados coletados, sem necessidade 
de conexão com a internet. 7) Exportação das respostas dos 
formulários eletrônicos para o Módulo Central de 
Armazenamento de Dados. 

  

E) O Software de Gestão Administrativa deverá possuir um 
Módulo Administrativo, ao qual serão contempladas as 
seguintes funcionalidades: 1) Controle de usuário: cadastro de 
usuários do sistema com definição de níveis de acesso: 
gerente, cadastrador e fiscal. i2) Elaboração de formulários 
eletrônicos para serem empregados no módulo de coleta de 
dados em serviço de campo. Esta funcionalidade deve oferecer 
ao administrador uma interface visual de fácil operação que 
permita a criação de vários formulários, sendo que as 
perguntas devem ser personalizáveis, permitindo assim, a 
criação dinâmica de questionários, conforme a demanda. i3) 
Determinação de um formulário eletrônico específico (criado 
no item i2) para cada operador cadastrado no sistema, 
permitindo a formação de mais de uma equipe de campo ao 
mesmo tempo, trabalhando, cada equipe, com um formulário 
de perguntas diferentes. Interface para visualização da 
localização de cada cadastrador/fiscal em um mapa. 

  

F) O módulo administrativo deverá gerar Relatórios Gerenciais 
para acompanhamento do desenvolvimento do programa 
contendo as seguintes funcionalidades: 1) Produtividade de 
cadastros por dia ou por mês. 2) Produtividade de cadastros 
por dia ou por mês, de cada cadastrador/fiscal. 3) Listagem de 
dados cadastrados. 4) Visualização no mapa dos pontos 
coletados. 5) Visualização e edição dos dados cadastrados. 6) 
Exportar dados para arquivo .csv ou .txt. 

  



 

G) O Software de Gestão Administrativa deverá contemplar as 
melhores tecnologias para desenvolvimento de software, 
sendo que: 1) O Módulo Central de Armazenamento deve ser 
implementado com Linguagem PHP/HTML/CSS, utilizar 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados Mysql, permitir sua 
implantação em servidores Linux e permitir acesso via 
internet. 2) O Módulo para Coleta de Dados em Serviço de 
Campo deve ser desenvolvido em linguagem visual Java. 3) O 
Módulo Administrativo deve ser desenvolvido em Linguagem 
PHP/HTML/CSS. 

  

H) O Módulo para Coleta de Dados em Serviço de Campo não 
poderá depender de conexão com a internet para seu 
funcionamento durante o cadastramento/fiscalização, poderá 
depender de conexão com a internet apenas para realizar a 
exportação dos dados para o servidor, o que poderá ser 
realizado quando houver conexão disponível via rede de 
telefonia celular ou por meio de rede sem fio local (wifi). 

  

I) O Software de Gestão Administrativa deverá possuir 
módulos para: 1) Edição, criação e exclusão dos dados. 2) 
Aprovação e desaprovação dos dados coletados. 3) 
Visualização dos dados coletados em mapa. 
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16.  ANEXO II– PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

16.1. PROJETOS 

 
 
 
 

  

FATOR K (SAL): 2,0223   

FATOR K (DG): 1,1721   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA CÓDIGO

1 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

1.1 Projeto Geométrico 45.125,00     m² 6,00R$                   270.750,00R$       COMPOSIÇÃO 1.1

1.2 Projeto de Pavimentação (infraestrutura e revestimento) 45.125,00     m² 2,34R$                   105.592,50R$       COMPOSIÇÃO 1.2

1.4 Projeto Microdrenagem 30.330,00     m² 6,04R$                   183.193,20R$       COMPOSIÇÃO 1.3

1.5 Projeto Macrodrenagem 30.330,00     m² 4,93R$                   149.526,90R$       COMPOSIÇÃO 1.4

2 PROJETOS GERAIS

2.2 Projeto arquitetônico 71.450,00     m² 25,01R$                 1.786.964,50R$    COMPOSIÇÃO 2.1

2.4 Projeto regularização ( Incl. Complementares) 45.000,00     m² 11,64R$                 523.800,00R$       COMPOSIÇÃO 2.2

3 PROJETO URBANISTICO 

3.1 Projeto Urbanistico de Equipamentos Públicos 78.236,00     m² 12,04R$                 941.961,44R$       COMPOSIÇÃO 3.1

4 PROJETOS ELÉTRICOS

4.1 Projeto Elétrico - Média/Alta Tensão 30.560,00     m² 16,90R$                 516.464,00R$       COMPOSIÇÃO 4.1

07/11/2018

FONTE VALOR UNITÁRIO 

COM FATOR K 
 VALOR TOTAL  ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN
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16.2. CONSULTORIA TÉCNICA 

 

 
 
 
  

FATOR K (SAL): 2,0223   

FATOR K (DG): 1,1721   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5 CONSULTORIA TÉCNICA

5.1 Mão de Obra (MO)

5.1.1 Arquiteto Junior   4.000,00       h 107,10R$               428.400,00R$       SINAPI 33939

5.1.2 Arquiteto Pleno 4.000,00       h 152,12R$               608.480,00R$       SINAPI 33952

5.1.3 Arquiteto Sênior 4.000,00       h 201,14R$               804.560,00R$       SINAPI 33953

5.1.4 Assitente Social (referencia Aux. Técnico - Cod. Sinapi nº 532) 20.000,00     h 40,43R$                 808.600,00R$       SINAPI 532

5.1.5 Auxiliar Técnico / Assistente De Engenharia 5.000,00       h 40,43R$                 202.150,00R$       SINAPI 532

5.1.6 Biólogo 4.000,00       h 49,83R$                 199.320,00R$       DAER-RS 1.13

5.1.7 Desenhista Copista  6.000,00       h 71,93R$                 431.580,00R$       SINAPI 2357

5.1.8 Desenhista Detalhista  6.000,00       h 66,13R$                 396.780,00R$       SINAPI 2355

5.1.9 Desenhista Projetista  6.000,00       h 95,21R$                 571.260,00R$       SINAPI 2358

5.1.10 Engenheiro Ambiental/Florestal Júnior 3.000,00       h 79,30R$                 237.900,00R$       DAER-RS 1.32

5.1.11 Engenheiro Agrônomo Júnior 4.000,00       h 79,30R$                 317.200,00R$       DAER-RS 1.21

5.1.12 Engenheiro Civil  Junior  6.000,00       h 147,41R$               884.460,00R$       SINAPI 34779

5.1.13 Engenheiro Civil  Pleno 6.000,00       h 166,31R$               997.860,00R$       SINAPI 34780

5.1.14 Engenheiro Civil Sênior 6.000,00       h 227,91R$               1.367.460,00R$    SINAPI 34782

5.1.15 Engenheiro Sanitarista 6.000,00       h 137,23R$               823.380,00R$       SINAPI 34785

5.1.16 Topógrafo 5.000,00       h 32,22R$                 161.100,00R$       DAER-RS 1.60

5.1.17 Topógrafo Auxiliar 10.000,00     h 25,86R$                 258.600,00R$       DAER-RS 1.61

07/11/2018
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5.2 TOPOGRAFIA

5.2.1 Diversos para Topografia (sem Estação Total) 360,00           mês 163,61R$               58.899,60R$                 DAER-RS 3.2.1 

5.2.2
Estação Total precisão 2mm + 2ppm - 24.000 ptos de medição 

ou 48.000 ptos cordenada 
360,00           mês 307,68R$               110.764,80R$               DAER-RS 3.2.2

5.2.3
Marco concreto fck=15 MPa pré-moldado seção=0,10x0,10m 

H=0,70m ou Troncopiramidal
15.000,00      und 17,16R$                 257.400,00R$               DAER-RS 3.2.3

5.2.4 Estaca de madeira pintada 4x2,5x60cm 15.000,00      und 1,98R$                   29.700,00R$                 DAER-RS 3.2.5

5.2.5 Piquete de madeira pintada 2,5x2,5x20cm 15.000,00      und 2,34R$                   35.100,00R$                 DAER-RS 3.2.6

5.2.6 GPS de navegação / mapeamento - precisão 3 a 5m (GIS) 360,00           mês 31,20R$                 11.232,00R$                 DAER-RS 3.3.1

5.2.7 Estereoscópio de bolso 360,00           mês 7,92R$                   2.851,20R$                   DAER-RS 3.3.2

5.2.8

Hipsômetro de Blume-Leiss marca Carl Leiss modelo BL7 ou 

Trupulse 200 ou similar
360,00           mês 102,97R$               37.069,20R$                 DAER-RS 3.3.3

5.2.9 Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior 360,00           mês 18,77R$                 6.757,20R$                   DAER-RS 3.3.4

5.2.10 GPS geodésico L1/L2 360,00           mês 262,60R$               94.536,00R$                 DAER-RS 3.3.5

6 AEROLEVANTAMENTOS

6.1 Cobertura Aérea com GSD de 0,10m 336,00          Km² 3.500,00R$            1.176.000,00R$            

6.2 Apoio Fotogramétrico e Aerotriangulação 336,00          Km² 1.300,00R$            436.800,00R$               

6.3
Geração de Ortofotocartas Digitais na Escala Final 1:100 - PEC 

Classe A
336,00          Km² 750,00R$               252.000,00R$               

6.4 Geração do Modelo Digital do Terreno - MDT 336,00          Km² 600,00R$               201.600,00R$               

6.5 Geração do Modelo Digital de Superfície - MDS 336,00          Km² 500,00R$               168.000,00R$               

6.6 Geração de Curva de Nível com Espaçamento de 0,10m 336,00          Km² 400,00R$               134.400,00R$               

6.7
Restituição Fotogramétrica de Novos Atributos (Lotes, 

Edificações e etc)
336,00          Km² 2.500,00R$            840.000,00R$               

Referências:

SINAPI - Desonerado -Setembro/2018

DAER /RS - Tabela de preços unitários: Supervisão e coordenação - Data Base: Maio/2018

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

VALOR TOTAL (PO) 17.830.452,54R$                   

COTAÇÃO
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17. ANEXO III – COMPOSIÇÃO DOS PROJETOS 

 

FATOR K (SAL): 2,0223     

FATOR K (DG) 1,1721     

DESCRIÇÃO

FONTE CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID.
VALOR 

(R$)

COEFICIEN

TE

SUBTOTAL 

(R$)
SAL DG

TOTAL 

(R$)

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

SINAPI 2706 ENG CIVIL DE OBRA JUNIOR H 71,23R$    0,0280  R$      1,99  R$      4,02  R$      4,02 

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA H 31,62R$    0,0250 0,79R$       R$      1,60  R$      1,60 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0250 0,30R$       R$      0,35  R$      0,35 

3,08R$      5,97R$      

SINAPI 2706 ENG CIVIL DE OBRA JUNIOR H 71,23R$    0,0100  R$      0,71  R$      1,44  R$      1,44 

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA H 31,62R$    0,0100 0,31R$       R$      0,63  R$      0,63 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0250 0,30R$       R$      0,35  R$      0,35 

1,32R$      2,41R$      

SINAPI 2706 ENG CIVIL DE OBRA JUNIOR H 71,23R$    0,0350  R$      2,49  R$      5,04  R$      5,04 

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA H 31,62R$    0,0100 0,31R$       R$      0,63  R$      0,63 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0250 0,30R$       R$      0,35  R$      0,35 

3,10R$      6,01R$      

SINAPI 2706 ENG CIVIL DE OBRA JUNIOR H 71,23R$    0,0275  R$      1,95  R$      3,94  R$      3,94 

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA H 31,62R$    0,0100 0,31R$       R$      0,63  R$      0,63 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0250 0,30R$       R$      0,35  R$      0,35 

2,56R$      4,92R$      

ITEM BASE DE CÁLCULO FATOR K

1
1.1 PROJETO GEOMÉTRICO

1.3 PROJETO MICRODRENAGEM

R$/M²

1.2 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTO)

R$/M²

R$/M²

1.4 PROJETO MACRODRENAGEM

R$/M²
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FATOR K (SAL): 2,0223     

FATOR K (DG) 1,1721     

DESCRIÇÃO

FONTE CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID.
VALOR 

(R$)

COEFICIEN

TE

SUBTOTAL 

(R$)
SAL DG

TOTAL 

(R$)

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

SINAPI 33939 ARQUITETO JUNIOR H 52,50R$    0,1550  R$      8,13  R$    16,44  R$    16,44 

SINAPI 2538 DESENHISTA PROJETISTA H 45,50R$    0,0850 3,86R$       R$      7,81  R$      7,81 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0350 0,42R$       R$      0,49  R$      0,49 

12,41R$    24,74R$    

SINAPI 33939 ARQUITETO JUNIOR H 52,50R$    0,0800  R$      4,20  R$      8,49  R$      8,49 

SINAPI 2538 DESENHISTA PROJETISTA H 45,50R$    0,0300 1,36R$       R$      2,75  R$      2,75 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0250 0,30R$       R$      0,35  R$      0,35 

5,86R$      11,60R$    

PROJETOS URBANISTICOS

SINAPI 33939 ARQUITETO JUNIOR H 52,50R$    0,0800  R$      4,20  R$      8,49  R$      8,49 

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA H 36,62R$    0,0500 1,83R$       R$      3,70  R$      3,70 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0200 0,24R$       R$      0,28  R$      0,28 

6,27R$      12,48R$    

PROJETOS ELÉTRICOS

SINAPI 34780
ENG CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 117,84R$  0,0800  R$      9,42  R$    19,05  R$    19,05 

SINAPI 2538 DESENHISTA PROJETISTA H 45,50R$    0,0350  R$      1,59  R$      3,22  R$      3,22 

FRANARIM 10903 PLOTAGEM M2 12,00R$    0,0300 0,36R$       R$      0,42  R$      0,42 

11,37R$    22,69R$    

ITEM BASE DE CÁLCULO FATOR K

2
2.1 PROJETO ARQUITETÔNICO 

2.2 PROJETO REGULARIZAÇÃO ( INCL. COMPLEMENTARES)

R$/CJ

R$/M²

4
4.1 PROJETO ELÉTRICOS - MÉDIA/ALTA TENSÃO

R$/M²

3
3.1 PROJETO URBANISTICO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO

R$/M²
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ANEXO IV 
 

COMPOSIÇÃO DO FATOR K 
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18. ANEXO IV – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO FATOR K (PROJETOS) 

 

C  O  M  P  O  S  I  Ç  Ã  O         P  A  R  C  E  L  A         D  O                 F  A  T  O  R     K 

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O 
REGIME 

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O % CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O % MENSALISTA 

GRUPO A % 

A1 INSS 0,00 

1 

CUSTO DA EQUIPE DA 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA 
EMPRESA CONSULTORA 
(Diretoria, Pessoal Técnico de 
Apoio E Pessoal 
Administrativo) NÃO 
DIRETAMENTE VINCULADO À 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

18,00 1 
LUCRO  -  ADOTA-SE COMO 
REFERÊNCIA 

10,00 

A2 SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 

A6 Salário-Educação 2,50 

A7 
Seguro Contra Acidente de 
Trabalho 3,00 

2 

OUTRAS DESPESAS QUE 
AFETAM O CUSTO DE 
PRODUÇÃO COMO 
TREINAMENTO, BIBLIOTECA, 
PROGRAMA DE QUALIDADE, 
AUDITORIA INTERNA E 
EXTERNA 

4,00 

LUCRO  -  K3 10,00% 
A8 FGTS 8,00 

A9 SECONCI 0,00 

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O % 
A 

TOTAL DOS ENCARGOS 
SOCIAIS BÁSICOS 

16,80 

GRUPO B % 

3 

DESPESAS C/ ALUGUÉIS, 
COMUNICAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E TRANS. NÃO 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS COM O 
CUSTO DIRETODOS SERVIÇOS 

3,00 

1 ISS 2,50 

B1 
Repouso Semanal 
Remunerado 0,00 2 PIS 0,65 

B2 Feriados 0,00 3 COFINS 3,00 

B3 Auxílio-Enfermidade 0,70 4    

B4 13º salário 8,33 T O T A L  (1+2+3) 25,00 I = Imposto (Lucro Real)  -  Soma 6,15% 
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B5 Licença Paternidade 0,05 (1+2+3) 

B6 Faltas Justificadas 0,56 
CUSTO DIRETO DA ADM. CENTRAL  -  K2 25,00% ( k4 = I / 1 - I )         -         K4 6,55% 

B7 Dias de Chuvas 0,00 

B8 
Auxilio Acidente de 
Trabalho 0,08 FATOR  K SAL         (Salários Equipe Técnica) FATOR  K DG         (Despesas Gerais) 

B9 Férias Gozadas 6,65 

B10 Salário Maternidade 0,02 K SAL   =    (1+k1+k2)x(1+k3)x(1+k4) K DG    =     (1+k3)x(1+k4) 

B 
TOTAL DOS ENCARGOS 
SOCIAIS QUE RECEBEM 
INCIDÊNCIAS DE A 

16,39 
K SAL 2,0223 K DG 1,1721 

GRUPO C % 

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,86 Observações: Referência: Composições de Encargos Sociais SINAPI/RS – Regime: Mensalista com 
Desoneração.  C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 

C3 Férias indenizadas 3,47 

C4 
Depósito Rescisão Sem 
Junta Causa 3,53 

C5 Indenização Adicional 0,33 

C 
TOTAL DOS ENCARGOS 
SOCIAI QUE NÃO RECEBEM 
INCIDÊNCIAS DE A 

11,28 

GRUPO D % 

D1 
Reincidência de Grupo A 
sobre Grupo B 2,75 

D2 

Reincidência de Grupo A 
sobre Aviso Prévio 
trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,32 

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS 3,07 
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DE UM GRUPO SOBRE O 
OUTRO 

GRUPO E % 

E1   0,00 

E  
TOTAL DOS ENCARGOS 
SOCIAIS 
COMPLEMENTARES 

0,00 

T O T A L  (A+B+C+D+E) 47,54 

ENCARGOS SOCIAIS  -  K1 47,54% 

Referência: Composição de Encargos Sociais – Sinapi/RS  



 

   
 

 
83 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

PROPOSTA DE PREÇOS
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19. ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDOS 

 
 

DADOS PROCESSUAIS 

 Licitação Nº  

Data:  

Horário:  

 

DADOS DA LICITANTE 

 Nome: CNPJ: 

Responsável: E-mail: 

Endereço: Telefone: 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 Descrição Valor (R$) 

A) Valor unitário - Projetos  

TOTAL  

 
 
 

Data da Proposta:  ___/___/______ 
 

Validade da proposta: ___/___/______ 
  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal 

Carimbo (ou dados de identificação) 
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Este Termo de Referência tem a finalidade de contratação de fornecimento de serviços técnicos de 
engenharia para regularizações fundiárias e desapropriações, na modalidade de Registro de Preço.  
 
 
 
 
 

Porto Alegre,  07 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL 9/2018 

 

Compromisso celebrado entre o CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ sob o 

número 13693153/0001-03, situado na avenida das Indústrias, 469, sala 101, Porto Alegre/RS, 

doravante denominado CM Granpal, neste ato representado pelo seu diretor executivo, 

Ederson Machado dos Santos, e  ............(empresa) .........., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o número XXXXXXXXXXXX, com endereço (rua/avenida) ..............., nº 

......, ......, bairro ........., cidade ......., estado ......, neste ato representada pelo(a) sr(a). 

XXXXXXXXX, CPF número XXXXXXXXXX, RG número XXXXXXX, doravante denominada 

COMPROMITENTE, para o registro de preços de fornecimento de bens do objeto descrito na 

cláusula primeira – do objeto. 

 

O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito 

abaixo, constante no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 9/2018, regendo-se em especial 

pela Lei 8.666/1993, pela Lei 10.520/2002, pelos Decretos Federais 5.450/2002 e 7.892/2013 e 

pelas Resoluções CM Granpal 3/2016 e 4/2016, bem como pela legislação superveniente, 

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: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

O presente compromisso tem por objeto o registro de preço para futura de serviços de 

regularizações dos imóveis, reconhecimento e legalização das posses e fornecimento de 

sistema integrado de tecnologia da informação, contemplando a implantação, a manutenção e 

a personalização para a identificação das áreas regularizadas e das áreas a serem 

regularizadas, estabelecendo normas, critérios e procedimentos operacionais que permitam a 

gestão, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais, na 

forma de um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG), contemplando todos os 

cadastramentos que se fizerem necessários às ações de regularizações e/ou desapropriações 

nas áreas urbanas e rurais dos municípios integrantes do Consórcio Público da Associação dos 

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL e demais conveniados, 

constante(s) da(s) proposta(s) vencedora(s), que seguem como anexos desta. 



 

   
 

87 

 

O(s) preço(s) registrado(s) é(são) o(s) constante(s) da proposta vencedora da licitação, lançada 

na listagem de registro de preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

O prazo de validade deste registro de preços é de doze meses, a contar da publicação de 

extrato deste instrumento na imprensa oficial. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

O valor dos preços registrados não será reajustado durante o prazo de validade da presente 

ata de registro de preços.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

I – Dos direitos: 

a) do CM Granpal: contratar diretamente ou por meio dos municípios consorciados, do 

CODEPAMPA, se necessário e nas quantidades que lhe aprouver, o objeto desta licitação, 

respeitadas quanto aos pedidos, as seguintes limitações: 

a) do Compromitente: ser contratado pelos municípios consorciados do CM Granpal e 

CODEPAMPA que utilizarem o pregão presencial registro de preços ou, em igualdade de 

condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

II – Das obrigações: 

a.1) do CM Granpal, diretamente ou por meio dos municípios consorciados e CODEPEMPA: 

contratar com aquele que detém o preço registrado ou, em igualdade de condições, dar 

preferência a ele, se contratar por outra forma;  

a.2) efetuar o pagamento, diretamente por meio dos municípios e consórcios participantes, em 

até trinta dias após o recebimento de cada pedido formulado e envio da respectiva nota fiscal, 

ou seja, em uma parcela,  correspondente a 100% do valor da nota fiscal, mediante crédito em 

conta corrente em banco, número da conta e agência indicadas pelo fornecedor da proposta 

vencedora ajustada ao lance. 

b) – do compromitente: 

b.1) atender, nas condições estabelecidas no edital e na presenta ata, todos os pedidos de 

contratação durante o período de duração do registro de preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O preço registrado poderá ser cancelado: 

I – pelo CM Granpal quando: 
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a) o compromitente não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 

b) o compromitente não formalizar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar 

instrumento equivalente no prazo estabelecido; 

c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços; 

d) os preços registrados apresentarem-se superiores aos constantes no anexo I desta ata; 

e) o compromitente der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei 8.666/1993, e 

f) por razão de interesse público, devidamente justificado pelo CM Granpal. 

II – pelo compromitente fornecedor de bens, mediante solicitação por escrito, comprovando 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 

Registro de Preços, com antecedência de trinta dias, sem prejuízo das penalidades previstas 

no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades  

I - Advertência escrita: 

a) considerando o número de advertências e a gravidade do descumprimento, poderá ser 

encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido formal de rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas no edital, no instrumento contratual (nota de 

empenho ou outro instrumento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, caput e 

§2º da Lei 8666/1993). 

II Multa: 

 Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades: 

a) por atraso na entrega do objeto e/ou na substituição do(s) objeto(s) que for(em) rejeitados 

pela fiscalização, fica a contratada sujeita à multa de 0,3% por dia útil de atraso, a ser 

calculada desde o primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 10 

(dez) dias úteis. 

II Multa de 15%: 

a) por inexecução parcial do contrato; 
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b) por irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; 

c) por atraso na entrega e/ou substituição do(s) equipamento(is) que for(em) rejeitados pela 

fiscalização, por prazo superior a dez dias úteis e limitado a vinte dias úteis. 

III Multa de 20%: 

a) por inexecução total do contrato; 

b) por atraso na entrega e/ou substituição do(s) objeto(is) que for(em) rejeitados pela 

fiscalização; 

c) por prazo superior a vinte dias úteis. 

d) Transcorridos 21 dias úteis do prazo de entrega do objeto e/ou substituição do(s) 

equipamento(s) que for(em) rejeitados pela fiscalização, poderá ser aplicada a multa de 25% 

por inexecução total. 

e) A ocorrência das hipóteses previstas no inciso III ou alíneas “d” do inciso III do subitem 

supra, a contratada, além da aplicação da multa, por aplicação das disposições contidas na Lei 

8.666/1993, sofrerá as seguintes penalidades, da seguinte forma: 

f) suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo 

prazo de um ano, por inexecução parcial do contrato; 

g) suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo 

prazo de até dois anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, por 

inexecução total do contrato. 

h) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar o 

contrato e/ou recusar a receber a nota de empenho (ou outro instrumento hábil expedido pela 

administração, conforme artigo 62, caput e §2º da Lei 8666/1993), deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato/nota de 

empenho (ou outro instrumento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, caput e 

§2º da Lei 8666/1993), comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com o ente pelo prazo de até dois anos, bem como sujeito à 

multa de 25%, aplicada sobre o valor total da proposta financeira no instrumento contratual (ou 

outro instrumento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, caput e §2º da Lei 

8666/1993), atualizado. 
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i) Conforme o caso, as multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de cinco dias úteis a 

contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento, ou, ainda, quando for o 

caso, cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EFICÁCIA 

A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula 

no veículo oficial de divulgação do CM Granpal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais alterações que se sejam necessárias durante a vigência da ata, após o devido 

processamento, serão efetuadas por meio de termos aditivos cujo controle será feito pelo CM 

Granpal. 

 

Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

instrumento, quando não solucionadas administrativamente. 

 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ata em duas vias, de 

igual teor. 

 

Porto Alegre, RS, XX de XXXX de 2018. 

 

 

_______________________   _______________________ 

        CM Granpal                                              COMPROMITENTE 

     Éderson Machado dos Santos 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL 9/2018 

Modelo de carta de credenciamento 

 

 

A empresa....................................................... credencia o(a)  sr(a). 

........................................................,  CPF número..............................., RG número 

........................... , dar lances, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar 

atas.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL 9/2018 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a licitante .................................................................... , inscrita 

no CNPJ número ........................................., se enquadra na definição do artigo 3° da Lei 

Complementar 123/2006, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta 

lei e que, para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos 

impedimentos constantes de seu § 4º. 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura do(a) contador(a) 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL 9/2018 

Modelo de declaração de idoneidade 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa 

..................................................................................., inscrita no CNPJ número ..........................  

não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos 

do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/1993, bem como que comunicarei qualquer fato ou 

evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual 

situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESECIAL 9/2018 

Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa 

..........................................................................................................., inscrita no CNPJ número 

.........................., cumpre ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, bem como que comunicará ao CONSÓRCIO PÚBLICO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – CM 

GRANPAL qualquer fato ou evento superveniente que altere a situação atual.  

Ressalva: (               ) emprega menor a partir de quatorze anos na condição de 

aprendiz.  

 

 

 

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......  

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESECIAL 9/2018 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2018 

LOTE XX 

 

Registro de preços para <>. 

O MUNICÍPIO DE XXX, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 

XXX, com sede XXX, neste ato representado por seu prefeito municipal, XXX, doravante 

denominado CONTRATANTE e XXXXXXXX XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede em XXXXXXX/XX, na rua XXXXXXX XXXXX, nº. XXX, inscrita no CNPJ sob número 

XXXXXXXX/XXXX-XX neste ato representada por XXXXXXXXX XXXXXX doravante 

denominado CONTRATADA por este instrumento e na melhor forma de direito, celebram o 

presente contrato, que foi precedido do edital do pregão presencial 8/2018, processo 127/2018, 

subordinando-se às disposições da Lei 8.666/1993, bem como das seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de <>, conforme edital e anexos. 

1.2 Todos os serviços serão executados nos termos deste contrato e em perfeito acordo com 

as condições do edital do pregão presencial 9/2018, processo 127/2018 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

O presente contrato será executado sob o regime de empreitada por preços unitários, nos 

termos da alínea “b”, inciso II, do artigo 10 da Lei 8.666/1993 cabendo a contratada tomar 

todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado aos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 O preço total do contrato é de R$ XXX.XXX,XX (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) incluídos, além do 

objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem 
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como demais encargos incidentes, os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais, etc.), o fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, a 

administração, o lucro e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer outra 

despesa, ainda que não especificada e que possa incidir ou ser necessária à execução dos 

serviços. 

3.2 O(s) preço(s) contratual(is) será(ao) reajustado(s) conforme as disposições da Lei 

10.192/2001. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO 

4.1 Os serviços efetivamente realizados serão pagos de acordo com o previsto na CLÁUSULA 

TERCEIRA, em até trinta dias a contar da data do protocolo da nota fiscal/fatura que deverá 

ser entregue até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 

a apresentação de: 

4.1.1 planilha de medição assinada pelo fiscal da contratante ou comprovação das atividades 

executadas (quando não se enquadrar em serviços de engenharia); 

4.1.2 cópias das guias de recolhimento do FGTS e INSS já exigíveis acompanhadas da folha 

de pagamento dos empregados ligados diretamente à execução dos serviços. 

4.2 O pagamento se dará no prazo de até trinta dias, a contar da apresentação na XXX (cada 

município indicará sua unidade de liquidação) do município de XXX, da respectiva fatura, 

acompanhada da medição aprovada pelo fiscal do contrato. 

4.3 As faturas protocoladas não deverão portar vícios ou incorreções que impossibilitem ou 

atrasem o pagamento, hipótese em que a contratada suportará o ônus decorrente do atraso. 

4.4 Somente serão pagos os valores correspondentes aos serviços efetivamente realizados e 

atestados pela fiscalização do contratante, com as respectivas folhas de medições ou 

comprovações de execução. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

5.1 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente, associar-se a outrem, ceder, 

transferir total ou parcialmente, realizar fusão, cisão ou incorporação do objeto deste contrato, 

sem a expressa autorização pelo contratante. 
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5.2. Sempre que necessário haverá uma vistoria no local da prestação dos serviços para 

definição dos serviços a executar. Após a vistoria será elaborada planilha orçamentária com 

base nos preços registrados, a qual será encaminhada para contratação somente após 

aprovação do departamento de engenharia ou equivalente. 

5.3. A planilha orçamentária será composta por orçamento e cronograma de execução. O 

orçamento deverá conter quantidades, valores unitários e valores totais dos serviços, bem 

como o somatório total dos serviços. O cronograma de execução deverá indicar as etapas de 

execução físico-financeira do serviço, evidenciando o prazo total de execução e as respectivas 

parcelas de desembolso. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

6.1 A vigência do presente contrato será de xxx meses, dependente da contratação e do 

estabelecido com a fiscalização, a contar do recebimento por parte da contratada da primeira 

ordem de início de serviços e poderá ser prorrogado, em havendo interesse do contratante, e 

mantidas as condições iniciais do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/1993. 

6.2 Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de cinco dias, a contar da data de 

ordem de início de serviços, a ser emitida pelo departamento responsável. 

6.3 O serviço será considerado concluído, para fins de lavratura do termo de recebimento 

provisório, o qual será assinado pelas partes e pelo responsável pelo seu acompanhamento e 

fiscalização, após serem executados todos os elementos constantes do serviço, normas e 

especificações técnicas, inclusive com a retirada de materiais e entulhos, num prazo de quinze 

dias da comunicação escrita da contratada. 

6.4 Após o período de observação de quinze dias, durante o qual a contratada deverá refazer 

qualquer serviço que lhe seja determinado, caracterizado por erro ou má execução, dar-se-á o 

recebimento definitivo, por meio do departamento responsável, sem prejuízo do que dispõe o 

artigo 618 do Código Civil, mediante termo circunstanciado, no qual conste fases e eventos 

significativos verificados na obra. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Constituir-se-ão obrigações da contratada, além das demais previstas neste contrato e dele 

decorrentes: 

7.1.1 prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência; 
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7.1.2 realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o objeto do 

contrato, de acordo com as especificações nele determinadas, assumindo a responsabilidade 

técnica pela sua execução; 

7.1.3 apresentar ao contratante todas as informações necessárias à execução dos serviços 

contratados; 

7.1.4 assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

7.1.5 observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança e resistência 

recomendado pela ABNT; 

7.1.6 Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos; 

7.1.7 Não subempreitar serviços definidos no todo ou em parte, exceto com autorização prévia 

do município, cabendo-lhe, porém, toda a responsabilidade; 

7.1.8 comprovar, perante a contratante, o pagamento das obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, da previdência social e de seguros, caso solicitado; 

7.1.9 submeter-se à fiscalização da assessoria de projetos da contratante; 

7.1.10 apresentar responsável técnico pela execução do objeto, com a respectiva ART ou RRT 

devidamente paga; 

7.1.11 manter, no canteiro de obra, responsável técnico e preposto devidamente credenciado, 

por meio de ART, aceito pelo contratante, para representá-lo na execução do contrato; Acho 

que dá para tirar isso. Não sei se vai ter canteiro de obras. 

7.1.12 manter, em locais determinados pela fiscalização do município e da firma executante, 

placas de identificação da obra, conforme modelos fornecidos pelo município e, também, o 

pessoal em serviço devidamente uniformizados e identificados; 

7.1.13 quando obra de engenharia, manter, em local acessível ao fiscal do contrato, o diário de 

obra acompanhado de ficha de controle de regime de trabalho, conforme modelos, atualizados 

e visados pelo responsável técnico da contratada no prazo máximo de 48 horas após as 

anotações do fiscal do contrato, feitas de segunda a quinta-feira, e de 72 horas após as 

anotações feitas na sexta-feira; 

7.1.14 corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 

da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização do município; 
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7.1.15 responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, às redes da 

CORSAN, AES Sul ou outra concessionária, bem como a qualquer órgão público, empresa 

privada ou pessoa física, não cabendo ao contratante suportar qualquer ônus, nos termos do 

artigo 70 da Lei 8.666/1993; 

7.1.16 submeter-se às disposições legais em vigor; 

7.1.17 manter-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação; 

7.1.18 tratar as questões inerentes ao serviço com o fiscal do contrato, por meio do 

responsável técnico, não se admitindo aos demais empregados da contratada tratarem de 

questões técnicas com o fiscal do contrato, a não ser por iniciativa deste último; 

7.1.19 fornecer máquinas, equipamentos e pessoal para mão-de-obra, e fornecer e utilizar 

todos os materiais necessários à plena execução do objeto, sem ônus de qualquer espécie 

para o município, obedecendo às especificações dos memoriais descritivos e dos projetos; 

7.1.20 os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional 

individualizada para controle de acesso interno das instalações; 

7.1.21 equipar e fiscalizar o uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual) de todos os 

funcionários que participarem da execução do objeto do contrato; 

7.1.22 fornecer o ferramental necessário à execução dos serviços propostos, a sinalização da 

obra e medidas de proteção coletiva e limpeza do canteiro e das áreas afetadas; 

7.1.23 aceitar acréscimo ou supressão do objeto contratado, por iniciativa do contratante, 

havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponível, conforme artigo 65, §1º da Lei 

8.666/1993, mantidas as condições iniciais do contrato; 

7.1.24 oferecer garantia mínima de cinco anos pelo serviço executado, a contar da data do 

recebimento do objeto, consoante dispõe o Código Civil Brasileiro quanto a vícios ocultos ou 

defeitos da coisa. 

7.2 Além destas obrigações, ainda compete à contratada: 

7.2.1 conhecer detalhadamente todas as cláusulas deste contrato e de seus anexos; 

7.2.2 cumprir as legislações federal, estadual e municipal pertinentes, e se responsabilizar 

pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou 

dolosas, que praticar; 
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7.2.3 pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidente 

de trabalho, que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato; 

7.2.4 reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Constituir-se-ão obrigações do contratante: 

8.1.1 fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução do contrato; 

8.1.2 notificar a contratada, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do contrato; 

8.1.3 efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste contrato; 

8.1.4 exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

8.1.5 indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalização da execução 

contratual; 

8.1.6 expedir ordem de início de serviço, com antecedência mínima de cinco dias úteis da data 

de início da sua execução; 

8.1.7 encaminhar a liberação dos pagamentos mensais das faturas de prestação dos serviços, 

após devidamente analisadas e aprovadas pela fiscalização contratual; 

8.1.8 informar à contratada, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar 

necessário, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser 

seguidos para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados; 

8.1.9 é dever do contratante, sempre que houver necessidade, averiguada em processo formal, 

a aplicação à contratada das penalidades legais e contratuais; 

8.1.10 notificar a contratada, formal e tempestivamente, por meio de secretaria indicada pelo 

município por escrito, quanto o não cumprimento de cláusulas do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 



 

   
 

101 

 

9.1 O órgão indicado pelo município fiscalizará a qualidade do serviço e se está em 

conformidade com normas contratuais e as normas técnicas exigíveis, podendo rejeitar o que 

não estiver de acordo com as normas técnicas e a qualidade exigível, responsabilizando-se a 

contratada pela realização de novos serviços, às suas expensas, no prazo determinado pelo 

fiscal, computando-se o tempo despendido como atraso, a quem incumbirá: 

9.1.1 quando necessário, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre à boa ou 

má execução dos serviços objeto deste contrato; 

9.1.2 quando necessário, emitir notificações à contratada demonstrando objetivamente os 

descumprimentos contratuais verificados pela fiscalização. 

9.2 A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, 

a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas quando desatendidas as disposições 

a ela relativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades: 

10.1.1. advertência escrita: 

10.1.1.1. considerando o número de advertências e a gravidade do descumprimento, poderá 

ser encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido formal de rescisão do contrato, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas no edital, no instrumento contratual (nota de 

empenho ou outro instrumento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, caput e 

§2º da Lei 8666/1993). 

10.1.2. Multa: 

10.1.2.1. por atraso na entrega do objeto e/ou na substituição do(s) objeto(s) que for(em) 

rejeitados pela fiscalização, fica a contratada sujeita à multa de 0,3% por dia útil de atraso, a 

ser calculada desde o primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 

dez dias úteis. 

10.1.2.2. Multa de 15%: 

10.1.2.2.1. por inexecução parcial do contrato; 

10.1.2.2.2. por irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; 
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10.1.2.2.3. por atraso na entrega e/ou substituição do(s) equipamento(is) que for(em) rejeitados 

pela fiscalização, por prazo superior a dez dias úteis e limitado a vinte dias úteis. 

10.1.3. Multa de 20%: 

10.1.3.1. por inexecução total do contrato; 

10.1.3.2. por atraso na entrega e/ou substituição do(s) objeto(is) que for(em) rejeitados pela 

fiscalização; 

10.1.3.3. por prazo superior a vinte dias úteis. 

10.1.4. Transcorridos 21 dias úteis do prazo de entrega do objeto e/ou substituição do(s) 

equipamento(s) que for(em) rejeitados pela fiscalização, poderá ser aplicada a multa de 25% 

por inexecução total. 

10.2. A ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas “10.1.3” ou “10.1.4” do subitem supra, a 

contratada, além da aplicação da multa, por aplicação das disposições contidas na Lei 

8.666/1993, sofrerá as seguintes penalidades, da seguinte forma: 

10.2.1 suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração, 

pelo prazo de um ano, por inexecução parcial do contrato; 

10.2.2. suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração, 

pelo prazo de até dois anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, por 

inexecução total do contrato. 

10.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar o 

contrato e/ou recusar a receber a nota de empenho (ou outro instrumento hábil expedido pela 

administração, conforme artigo 62, caput e §2º da Lei 8666/1993), deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato/nota de 

empenho (ou outro instrumento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, caput e 

§2º da Lei 8666/1993), comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com o ente pelo prazo de até dois anos, bem como sujeito à 

multa de 25%, aplicada sobre o valor total da proposta financeira no instrumento contratual (ou 

outro instrumento hábil expedido pela administração, conforme artigo 62, caput e §2º da Lei 

8666/1993), atualizado. 
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10.4. Conforme o caso, as multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de cinco dias úteis a 

contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento, ou, ainda, quando for o 

caso, cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DO SERVIÇO 

O objeto do presente contrato tem garantia de cinco anos, consoante dispõe o Código Civil 

Brasileiro quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada responsável por 

todos os encargos daí decorrentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1 O Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1 amigavelmente, desde que haja conveniência para o município; 

12.1.2 por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do artigo 78 da Lei 8.666/1993; 

12.1.3 judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO E REGÊNCIA 

13.1 O presente contrato vincula-se as condições estabelecidas no pregão presencial 9/2018, 

processo 127/2018 e seus anexos. 

13.2 O presente pacto rege-se pelas normas constantes deste contrato e pela Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O município de XXX não se responsabilizará por indenizações oriundas de danos causados a 

terceiros, provocados por culpa ou dolo da contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

As dúvidas e controvérsias oriundas deste contrato ou na entrega do objeto serão dirimidas no 

Foro de XXX, quando não resolvidas administrativamente. 
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E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor e forma. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XXX, aos ____________ dias do mês de __________________ 

do ano de dois mil e dezesseis. (_____/_____/2018). 

 

 

 

 

XXXX 

Prefeito municipal 

 

 

Contratada 
 


