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              EDITAL DE LICITAÇÃO  

                    PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2021 

                    PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

(CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, TERRITORIAL 

E FISCAL DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. ABERTURA DA SESSÃO DO 

PREGÃO PRESENCIAL: DIA 09/08/2021 às 10:00h. CONSULTAS/RETIRADA DO EDITAL E 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO NA AV. RUI BARBOSA, Nº 642, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA - MG, CEP 

36145-410.  ESCLARECIMENTOS/RETIRADA DO EDITAL VIA: E-MAIL: juridico@ampar-

mg.org.br - TELEFONE (32) 3224-8400.  

 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Senhor Licitante. 

Visando a comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Consórcio e V.S.ª, 

solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e seu depósito junto ao órgão responsável, 

ou por meio do e-mail  juridico@ampar-mg.org.br. O não encaminhamento/entrega do recibo 

exime o órgão licitante da entrega do edital, assim como as comunicações de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. Todas as 

comunicações formais emanadas do CIMPAR ocorrerão por meio do endereço eletrônico informado 

pelo Licitante quando da entrega do recibo e/ou credenciamento, sendo de vossa inteira 

responsabilidade a correta e diária conferência do mesmo. 
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              EDITAL DE LICITAÇÃO  

                    PROCESSO LICITATÓRIO Nº15/2021  

                    PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2021 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA 

- CIMPAR, órgão gerenciador, inscrito no CNPJ sob o nº 21.565.740/0001-45, com endereço na 

Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410 e seus municípios 

consorciados, entes participantes, tornam pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

15/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL1 Nº 12/2021, tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) em ata, regido pelas Leis 

Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, suas alterações posteriores, e 

demais condições fixadas neste Edital. A realização deste procedimento pelo Consórcio se dará nos 

termos do §1º, do art. 112, da Lei Federal nº 8.666/1993, com redação incluída pela Lei Federal nº 

11.107/2005, com possibilidade de formalização de eventuais contratos individualizados por cada 

Ente participante consorciado. 

 

       DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Pregão, requisitado pelo Secretário. Executivo do CIMPAR, será realizado em sessão pública, no 

dia 09/08/2021 às 10:00h, na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR, localizada 

na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410. 

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, através do Sistema de Registro de 

Preço, para prestar serviços de SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

(CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, TERRITORIAL E 

FISCAL DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO, conforme anexos deste Edital. 

1.2 O valor estimado2 para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme especificado na 

planilha de custos em anexo é de R$ 56.9463.184,07 ( cinquenta e seis milhões, novecentos e quarenta 

e três mil cento e oitenta e quatro reais e sete centavos). 

1.3 Compete à empresa licitante fazer um minucioso exame do Edital, dos projetos, das planilhas, das 

normas e especificações, bem como do local onde serão realizados os serviços, de modo a poder 

apresentar, por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida 

correção ou esclarecimentos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data da entrega das propostas. 

1.4 Não serão levadas em consideração pelo Consórcio quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, 

que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas em tempo hábil. Em hipótese 

alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 

 
1 A opção pelo pregão presencial, discricionariedade com base legal do gestor, visa a fortalecer e desenvolver fornecedores localizados no âmbito dos 

municípios consorciados, privilegiando o desenvolvimento regional e a circulação de bens e valores. 
2 Considerando a eventual hipótese de contratação plena de todos os serviços, por todos os municípios consorciados. 
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1.5 A CONTRATADA será responsável pela execução do serviço pelos preços propostos e aceitos 

pelo Consórcio. 

1.6. O Consórcio e seus Municípios integrantes não se obrigam a realizar os serviços registrados, 

podendo realizar licitação específica para a realização de serviço determinado, hipótese em que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §4º da Lei 

8.666/93. 

1.7. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços é o CIMPAR. 

1.8. São órgãos PARTICIPANTES os municípios membros do CIMPAR a saber: Andrelândia, 
Aracitaba, Argirita, Astolfo Dutra, Belmiro Braga, Brás Pires, Chácara, Cataguases, Comendador Levy 

Gasparian, Coronel Pacheco, Dona Euzébia, Ewbank da Câmara, Goiana, Guarani, Juiz de Fora, 

Leopoldina, Lima Duarte, Matias Barbosa, Oliveira Fortes, Pedro Teixeira, Piau, Pirapitinga, Rio 

Novo, Rio Pomba, Rio Preto, Rodeiro, Santa Barbara do Monte verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana 

do Deserto, Santana do Garambéu, Santos Dumont, Santo Antônio do Aventureiro São João 

Nepomuceno, Simão Pereira, Tabuleiro, Tocantins, Valença.  

1.9.3. Em caso de adesão a esta Ata de Registro de Preços por outro órgão da Administração Pública 

que não faça parte do CIMPAR, caberá ao CIMPAR e o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 

Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optarem, em conjunto, pela aceitação ou não da 

adesão e a prestação de serviços, desde que a prestação de serviço não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas regularmente constituídas e comprovadamente 

capacitadas para a execução dos serviços que constituem objeto desta licitação e que atendam as 

condições impostas por este Edital. 

2.2. É vedada a participação de empresas: 

2.2.1. Constituídas em forma de consórcio.  

NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração 
diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando 

que existem no mercado empresas com potencial técnico, profissional e operacional, 

suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-

se que é conveniente a vedação da participação de empresas em “consórcio” neste 

certame, já que objetivando a ampliação da concorrência com reflexos na melhor 

compra; 

 

2.2.2. Declaradas inidôneas por atos do Poder Público; 

2.2.3. Estrangeiras que não funcionem no Brasil; 

2.2.4. Sob processo de falência; 

2.2.5. Impedidas de transacionar com a Administração Pública deste Município ou 

quaisquer dos seus órgãos descentralizados; 
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2.2.6. Cujo objeto social não seja compatível com as especificidades técnicas 

previstas no presente Edital. 

2.3. Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

2.3.1. Se a participante for microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins 

do exercício do direito de preferência e privilégios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006, deverá apresentar Certidão Simplificada, expedida pela 

Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro 

do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, sob pena de ser 

desconsiderada tal condição. Esta certidão deverá ser apresentada fora dos Envelopes 

da Proposta Comercial e da Habilitação. 

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

3.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

3.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular, 

da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação. 

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

3.4. A ausência do Credenciado, ou da documentação referida ou a sua apresentação em 

desconformidade com as exigências previstas não implicará a desclassificação do licitante, mas o 

impedirá de dar lances e de manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo Pregoeiro. 

3.5. Por credenciamento entende-se a apresentação dos documentos abaixo especificados, conforme as 

diferentes hipóteses de representação, em todos os casos acompanhados de documento oficial de 

identidade: 

3.5.1. Se representada diretamente, por meio de Dirigente, Proprietário, Sócio ou 

Assemelhado, deverá apresentar: 

a) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor; 

b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou sociedade por ações; 

c) Inscrição no Ato Constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 

no caso de sociedade civil; 
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d) Decreto de Autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

e) Registro Comercial, se Empresa Individual. 

3.5.2 Se representada por Procurador, deverá apresentar: 

a) Carta de Credenciamento, ou procuração, outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

3.6. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não inabilitará 

a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela. O representante poderá 

ser substituído por outro devidamente credenciado. 

3.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

4. PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada entre o Órgão gerenciador e o vencedor do 

certame, terá validade de 12 (doze) meses a contar de sua publicação, vedada a prorrogação. 

4.2 - O prazo de vigência da contratação decorrente da Ata de Registro de Preços apresentará como 

termo inicial o recebimento da Autorização de Fornecimento acompanhada da respectiva Nota de 

Empenho. 

4.3 - A descrição do objeto, bem como a quantidade a ser cotada por cada licitante, obedecerá ao 

disposto no Anexo. 

4.3.1 - O preços máximos admitidos para fins de Registro de Preços serão os valores 

discriminados no Anexo. 

4.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar o respectivo contrato 

administrativo, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 

pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 consolidada, mediante fundamentação, 

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de entrega em igualdade de condições. 

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1.  A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.   

5.2.  A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres:  
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR 

Processo Licitatório nº 15/2021.  

Pregão Presencial nº12/2021.  

Envelope nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR 

Processo Licitatório nº 15/2021.  

Pregão Presencial nº12/2021.  

Envelope nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. As empresas deverão apresentar no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL os 

seguintes documentos: 

6.1.1.  Proposta Comercial, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

6.1.2.  Planilha Orçamentária conforme modelo constante no ANEXO VIII; 

6.1.2.1. Todos os termos e quantitativos constantes nos referidos modelos devem ser mantidos, 

sob pena de desclassificação da proposta, a critério da Comissão Permanente de Licitações, em 

função da relevância do fato; 

6.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 

designada para o recebimento de envelopes na licitação; 

6.2.1. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.    

6.3. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e 

trabalhistas, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente 

relacionadas com a execução total dos serviços; 

6.4. Todos os valores, custos e preços ofertados terão como expressão monetária a moeda corrente 

nacional. 

6.5.  Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

6.6.  Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital.    

6.7. Serão desclassificadas: 

 



                                                                                                                                                                
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

 
 

____________________________________________________________________________ Página 7 

7 

6.7.1.  As propostas que apresentarem planilha com quantidades diferentes deste Edital 

ou preço global superior ao valor de referência. 

6.7.2.  As propostas que deixarem de atender a qualquer exigência do Edital ou que 

forem manifestamente inexequíveis. 

7. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO  

O ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos a seguir:  

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;      

7.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

por ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem 7.1.2; 

7.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 

em exercício;  

7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.      

7.1.6. Os documentos relacionados nos subitens 7.1.1 a 7.1.5 não precisarão constar do 

Envelope Nº 2 – Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão.     

 

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto do certame;    

7.2.3.-Provas de regularidade, em plena validade, para com:  

7.2.3.1.A Fazenda Federal, Estadual e Municipal    

7.2.3.2.- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ou Prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal em validade, desde que abrangendo as 

contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e Prova de regularidade relativa ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei. 

7.2.3.3. - O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.   
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7.2.4.- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº. 5.452 de 1º de maio de 1943 - incluído pela Lei nº. 

12.440, de 2011).     

 

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

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

exigíveis, ano 2020, e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

7.3.2.A boa situação financeira da proponente será comprovada, ademais, pelos 

seguintes índices mínimos contábeis, calculados pelas fórmulas abaixo: 

Índice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte: 

 

                                   

1,00
ongoPrazaoExigívelaL+culantePassivoCir

oaLongoPrazRealizável+lanteAtivoCircu
=ILG

 
 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte: 

 

           
1,00

culantePassivoCir

lanteAtivoCircu
=ILC

 
 

7.3.2.1. Os índices acima não ferem ao disposto no art. 31, da Lei 8.666/1993 e 

foram estabelecidos em valores extremamente razoáveis para avaliar a 

qualificação econômico-financeira dos licitantes. O índice de Liquidez Corrente 

demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando tudo que se 

converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto prazo. 

Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos 

financeiros para honrar suas obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar 

a continuidade das atividades da empresa. O índice de Liquidez Geral demonstra 

a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, relacionando tudo que se 

converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as dívidas também de 

curto e de longo prazo. Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não 

possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas dívidas a longo prazo, 

o que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa. Os índices 

estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, pois 

permitem a comprovação da situação financeira da empresa de forma objetiva, 

foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliação 

da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter 

competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos 
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aceitáveis. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela 

concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final. 

 

7.3.2.2. O cálculo desses índices deverá ser apresentado pela proponente 

com assinatura do contador devidamente inscrito no CRC. 

7.3.3. A comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte deverá ser efetuada mediante apresentação de Certidão Simplificada, expedida 

pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de 

registro do Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, sob pena de ser 

desconsiderada tal condição. 

7.3.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 parágrafos 1º e 2º, da 

LC nº 123/2006; 

7.3.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo legal de dois dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

deste órgão, para a regularização da documentação, nos termos da Lei. 

7.3.4. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados 

da data de apresentação da proposta;  

 

7.4. PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1.Registro no CREA e/ou CAU da LICITANTE e de seu(s) responsável(eis) 

técnico(s), dentro de sua validade; 

7.4.2.Comprovação de aptidão (capacitação-operacional) para a realização dos 

serviços objeto da presente licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade 

profissional competente – CREA/CAU, demonstrando que a LICITANTE tenha 

executado serviços compatíveis em características, quantidades e prazos aos serviços 

objeto desta licitação, sendo as de maior relevância para fins do art. 30, §2º os 

seguintes serviços: 

7.4.2.1.Aerolevantamento* fotogramétrico e elaboração de ortofotos com 

resolução de 0,06 m/pixel ou melhor, com Padrão de Exatidão Cartográfico 

(PEC) Classe A, na escala 1:1.000. 

7.4.2.2. Aerolevantamento perfilométrico LiDAR com densidade de 4 pts/m2 ou 

melhor, e elaboração de modelos digitais de superfície e terreno; 

7.4.2.3. Atualização de cadastro imobiliário municipal realizada por 

geoprocessamento. 



                                                                                                                                                                
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

 
 

____________________________________________________________________________ Página 10 

10 

7.4.2.4.Atualização da Planta de Valores Genéricos realizada conforme as 

normas específicas da Associação Brasileira de Norma Técnica – ABNT, NBR-

14.653-2 e com uso de geoprocessamento; 

7.4.2.5.Geoprocessamento aplicado ao cadastro multifinalitário, incluindo 

aspectos: do meio ambiente, da infraestrutura, da saúde, da educação, da 

assistência social. 

7.4.3.6.Desenvolvimento e implantação de sistema de geoprocessamento em 

ambientes cliente-servidor e WEB e treinamentos. 

7.4.3.A(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico referida(s) nos itens 7.4.2 deverá(ão) ter 

sido emitida(s) em nome do(s) profissional(is) que participará(ão) da execução das 

obras e serviços objeto da licitação, pertencente(s) ao quadro da LICITANTE na data 

designada para o recebimento dos envelopes, sendo esta situação comprovada com a 

apresentação de cópia de sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) 

de Registro(s) de Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no 

caso de sócio, ou por contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a 

empresa e o(s) profissional(is); 

7.4.4.Registro ou inscrição da LICITANTE junto ao Ministério da Defesa como 

entidade privada executante de serviço das fases aeroespacial e decorrente de 

aerolevantamento, categoria “a”, de acordo com o Decreto-Lei nº 1.177, de 

21/06/1971 e Decreto nº 2.278, de 18/07/1997, e a Portaria 3726/GM-MD, de 

12/11/2020., válida na data de apresentação das propostas.  

7.4.5.Decisão da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC que outorga à licitante 

Autorização Operacional para exploração de Serviços Aéreos Públicos 

Especializado- SAE, acompanhada das Especificações Operativas.  

7.4.6.Relação, com fulcro no art. 30, II, lei 8.66693, explícita e declaração formal de 

disponibilidade das instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e 

disponível, para a realização dos serviços objeto desta licitação, de acordo com o 

modelo constante no Anexo X do presente Edital. 

Observação: no caso de serem realizadas diligências para se averiguar a veracidade 

da contratação e execução dos serviços citados nos atestados e Certidões de Acervo 

Técnico acima relacionados, será obrigatório apresentar contratos e aditivos 

contratuais acompanhados, quando necessário, dos editais em que constem 

explicitamente o(s) serviço(s) apontado(s) nos referidos atestados e Certidões. 

7.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

7.5.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, conforme Anexo III deste Edital.  

7.5.2. Declaração em que a Licitante faz declaração explícita que:  
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7.5.2.1. Acata todas as exigências que forem relativas ao Pregão Presencial Nº 

12/2021.    

7.5.2.2. Tem pleno conhecimento das condições e exigências estabelecidas no 

presente Edital do Pregão Presencial Nº 12/2021, estando de acordo e sujeitando-se 

às mesmas, assim como em relação às normas pertinentes da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações.  

  

7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

7.6.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia acompanhada do original 

para autenticação pelo Pregoeiro ou por qualquer membro da Equipe de Apoio ou 

através de impresso informatizado obtido via Internet, com data de expedição não 

anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento da licitação.   

 

8. PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO E DA PROVA DE CONCEITO 

8.1.No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.     

8.2.Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II do Edital e, em 

envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.   

8.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.    

8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

8.4.1.Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

8.4.2.Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

LICITANTES.    

8.5.No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-

se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 

da proposta.    

8.6.Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais LICITANTES.    

8.7.As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

8.7.1.Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela;  
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8.7.2.Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 03 (três). 

8.7.3.No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.    

8.8.Para efeito de seleção será considerado o menor preço global.   

8.9.O Pregoeiro 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, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.    

8.9.1.A LICITANTE sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 

definição completa da ordem de lances.   

8.10.Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço global do lote, observada a redução mínima entre os lances de 1,0% (um por cento) 

aplicável inclusive em relação ao primeiro.   

8.11.A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

8.12.Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 

a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado.   

8.13.O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor global com vistas à redução 

do preço.  

8.14.Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço global, 

decidindo motivadamente a respeito.   

8.15.A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 

ocasião do julgamento.  

8.16.Aferida a aceitabilidade do menor preço, a LICITANTE classificada em 1º (primeiro) lugar será 

notificada a realizar, em até 72 horas, uma Prova de Conceito por Amostragem  na forma preconizada 

no “ANEXO IX” deste edital.  

8.17.Caso a LICITANTE, classificada em 1º lugar, não compareça para a realização da Prova de 

Conceito por Amostragem ou, em a realizando, não atenda os seus requisitos, o Pregoeiro convocará a 

segunda colocada, a qual será avaliada e, assim sucessivamente até que se chegue a uma LICITANTE 

que atenda a todos os requisitos da Prova de Conceito. 

8.17.1.A Prova de Conceito por Amostragem será aplicada por Equipe de Apoio a 

ser designada. 

8.17.2.Somente será admitida a participação de técnicos comprovadamente 

vinculados aos LICITANTES e a equipe de apoio na execução da Prova de Conceito. 
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8.17.3.A Equipe de Apoio emitirá o devido parecer técnico relativo à avaliação das 

LICITANTES. 

8.18. A LICITTANTE aprovada na Prova de Conceito terá seu ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

aberto e seus documentos examinados.  

8.18.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, 

até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

8.18.1.1. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.    

8.18.1.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.   A Administração não se responsabilizará 

pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a LICITANTE será inabilitada. 

8.19. Se a LICITANTE desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro convocará a 

LICITANTE com menor preço, na ordem de classificação, a realizar a Prova de Conceito, para em 

sendo aprovada, examinar seus documentos de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma LICITANTE que tenha atendido tanto a Prova de Conceito como os requisitos de habilitação, caso 

em que será declarada vencedora. 

8.20. A decisão final sobre a escolha da LICITANTE vencedora terá seu resultado publicado na 

mesma forma do edital de convocação. 

9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Observado o disposto no Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, o licitante poderá apresentar 

um único recurso, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a habilitação ou inabilitação, anulação ou revogação, sendo que tal recurso 

poderá abordar tanto matéria relativa ao julgamento das propostas, quanto matéria relativa à 

inabilitação, anulação ou revogação desta Licitação, quando for o caso. 

9.2. Para efeito do disposto no §5º do Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, ficam os autos desta 

Licitação com vista franqueada aos interessados. 

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

05 (cinco) dias úteis. 

9.4. Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-

lo subir, devidamente informados, ao Secretário Municipal Responsável pela solicitação desta 

licitação, para encaminhamento à Autoridade Competente. 

9.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender modificação 

total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por 

escrito, exclusivamente. 
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10. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

10.1 - Não havendo recursos ou após o julgamento destes, estando os procedimentos de acordo com a 

lei, o certame seguirá para a autoridade consorcial competente para Homologação e Adjudicação do 

Objeto. 

10.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório; 

10.3 - Após a homologação referida no item anterior, os adjudicatários serão convocados para 

assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decaírem do 

direito de fornecer, sem prejuízo das sanções e penalidades previstas neste Edital e demais previsões 

legais; 

10.4 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 

do Artigo 64, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o 

seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame; 

10.5 - No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

pacto; 

10.6 - Aqueles que, convocados dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinarem o contrato, 

deixarem de entregar documentação exigida no edital, apresentarem documentação falsa, ensejarem o 

retardamento da entrega de seu objeto, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução 

do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficarão impedidos de licitar e de contratar com este Município pelo 

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, 

incluindo a sanção penal prevista no Artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

10.7 - A Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente poderá ser modificada no que 

couber, em razão de eventuais alterações na legislação federal que regulamenta a matéria. 

10.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação imediata. 

10.9 - Quando a adjudicatária recusar assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderá ser convocada outra licitante, 

desde que respeitada à ordem de classificação. 

10.10 - No ato da assinatura da ata de Registro de Preços ou no ato da retirada de documento 

equivalente a adjudicatória deverá apresentar: 

10.10.1 - Instrumento público ou particular de mandato, esse último com firma 

reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar 

de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social. 

10.10.2 - Carta de apresentação do responsável perante a Administração, que 

responderá por todos os atos e as comunicações formais. 
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11. PRAZOS 

11.1 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços é de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data da convocação para esse fim, sob pena de ser considerado desistente, aplicando-se as 

penas previstas em lei. 

11.2 - Na hipótese de desistência será convocada a segunda colocada desde que o mesmo acate o preço 

da primeira colocada e, assim, sucessivamente. 

11.3 - O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em até 05 (cinco) dias úteis contados à 

partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, após pagamento da caução, 

ART's do Contrato e da emissão do respectivo empenho. 

11.4 - A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao 

início do serviço. 

11.5 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos 

elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da data de recebimento 

dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços. 

11.6 - O prazo para execução dos serviços será fixado na Ordem de Serviço, contados a partir da data 

da ordem de serviço, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam 

ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente nos Municípios. 

11.7 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

senão em casos excepcionais, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de 

seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Artigo 57, 

parágrafo 1° da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12.1. Os pagamentos de responsabilidade do órgão participante serão efetuados até 30 dias após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e serão colocados à disposição da LICITANTE na Tesouraria do 

órgão participante ou mediante transferência bancária. 

12.1.1. Na ocorrência de atraso do pagamento quando por culpa do ente participante, caberá correção 

monetária pela variação do INPC do IBGE, calculado sobre o valor em atraso. 

12.2. A dotação orçamentária correrá por conta de recursos constantes da dotação dos órgãos 

contratantes. 

13. CONTRATAÇÃO 

13.1. O Licitante vencedor poderá ser convocado pelo ente consorciado para assinatura de eventual  

Contrato individualizado, que poderá ser feita pessoalmente, por meios eletrônicos ou através de 

publicação no Diário Oficial do Município, à critério da Administração do município consorciado que 

eventualmente contratar a licitante vencedora. 

13.2. A minuta do contrato encontra-se em anexo, contendo todas as cláusulas pertinentes, em especial, 

as responsabilidades das partes e as condições de sua execução. O ente consorciado poderá adotar 
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modelo próprio de contrato, resguardadas as condições e especificações registradas na ata de registro 

de preço. 

14. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

14.1. Os serviços serão recebidos após a verificação da qualidade e cumprimento das exigências 

previstas no edital e seus anexos.    

14.2. Será rejeitado no recebimento, o serviço fornecido com especificações diferentes das constantes 

no objeto desta licitação, bem como, os que não apresentarem boa qualidade, devendo a sua 

regularização ocorrer na forma e prazos definidos no item abaixo.   

14.3. Constatadas irregularidades no objeto da licitação, o município Contratante poderá:  

14.3.1. Se disser respeito à especificação e qualidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis;  

14.3.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço registrado; e 

14.3.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

15. RESCISÃO 

15.1. A rescisão do Contrato poderá ser de forma amigável, por acordo entre as partes, bem como 

determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no Artigo 78 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

16. SANÇÕES APLICÁVEIS EM CASO DE INADIMPLEMENTO   

16.1. A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de prestar os serviços solicitados ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 

16.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93, a multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

16.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

16.3.1.Advertência;  

16.3.2.Multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

obrigação não cumprida;  
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16.3.3.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.   

16.3.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior a esta Cláusula.   

16.3.5.As sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:  

16.3.5.1. Das sanções estabelecidas no item 16.3, subitens 16.3.1, 16.3.2 e 16.3.3, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;  

16.3.5.2. Da sanção estabelecida no item 16.3, subitens 16.3.4, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, podendo ser requerida à reabilitação 02 (dois) anos após a 

aplicação da pena;  

16.4. O atraso injustificado na prestação dos serviços licitados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a licitante vencedora à multa de mora, calculada na 

proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor total a obrigação não cumprida. 

16.5. Todo o serviço que for prestado incorretamente e, portanto não aceito, deverá ser substituído 

por outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 12.3 deste edital; 

16.6. A não ocorrência de substituição no prazo definido ensejará a aplicação da multa definida no item 

14.3 e subitens deste edital.  

16.7. As sanções previstas nos itens 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstâncias do caso concreto. 

16.8. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha direito, 

originário de fornecimento anterior ou futuro;  

16.8.1. Não sendo possível o desconto mencionado no item anterior, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago na Tesouraria Municipal.  

16.8.2. Não havendo o pagamento no prazo estipulado, o valor será encaminhado 

para cobrança judicial.    

 

17. FORMA DE UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.9.1. Cada um dos Municípios membros do CIMPAR poderá utilizar a ata utilizando os quantitativos 

nela fixados. 

18. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

18.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação decorrente de 

irregularidade na aplicação das previsões legais, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
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antes da data fixada para a abertura do certame, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei nº 

8.666/93.    

18.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a sua abertura.    

18.3. As petições deverão ser protocoladas junto ao CIMPAR, no endereço indicado no preambulo, 

no horário de expediente, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 02 (dois) 

dias úteis.   

18.3.1. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame.    

18.3.2. Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a 

formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra.    

19. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

19.1. O CIMPAR poderá a qualquer momento, REVOGAR esta licitação por motivo de interesse 

público, bem como ANULÁ-LA por invalidade, dando ciência de sua decisão a todas as LICITANTES, 

não sendo possível o requerimento de indenização, reembolsos ou compensação a qualquer título. 

19.2. O conteúdo do presente Edital, bem como a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

DE PREÇO da LICITANTE vencedora, integrará o respectivo contrato, independente da transcrição 

de seus termos. 

19.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a LICITANTE que tendo apresentado 

documentos para PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO e, venha, após julgamento que lhe seja 

desfavorável, apontar irregularidades em suas disposições. 

19.4. A LICITANTE vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas em 

contrato, os acréscimos ou supressões relacionadas com as obras e serviços pretendidos até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

19.5. A existência e atuação da fiscalização do CIMPAR ou do eventual Contratante em nada 

diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da empresa LICITANTE, no que concerne aos 

serviços e às suas implicações, sempre de conformidade com o contrato, com o presente Edital, o 

Código Civil e demais legislações e regulamentos vigentes. 

19.6. A Contratada não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, 

total ou parcialmente, o objeto contratado, a qualquer pessoa física ou jurídica. 

19.7. Não será permitida a subcontratação dos serviços de mapeamento aéreo (aerolevantamento) e 

mapeamento terrestre (360° LiDAR). 

19.8. Nenhuma cláusula de subcontratação poderá estabelecer qualquer vínculo ou compromisso 

direto entre a Contratante e a subcontratada. 

19.9. O Pregoeiro poderá adotar medidas saneadoras durante o certame e relevar omissões e erros 

formais que, no seu entendimento, não prejudiquem o objetivo do certame, observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção 
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de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 

da Lei nº. 8.666/93. 

19.10. A presente licitação não importa necessariamente em contratação com os municípios 

consorciados, uma vez que estes terão faculdade em celebrar o ajuste, a depender de seus interesses. A 

minuta contratual poderá sofrer alterações face a particularidade de cada município consorciado, 

respeitados os critérios da ARP. 

19.11. Fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser salvo os livremente pactuados nos 

contratos individualizados com os municípios consorciados. 

19.12. Não haverá contratação dos itens licitados pelo órgão gerenciador, CIMPAR. 

19.13. Eventuais casos omissos do presente Pregão Presencial serão solucionados pelo Pregoeiro. 

       Juiz de Fora/MG,   26/07/2021 

Danielle Mendes Moratório Mendes 

Pregoeira 

Paulo Cesar Santos Neves 

                    Secretário Executivo 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Modelo de Credencial 

Anexo II - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

Anexo III - Modelo de Declaração de regularidade para com o ministério do trabalho 

Anexo IV – Termo de Referência 

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo VI – Minuta do Contrato 

Anexo VII – Proposta Comercial 

Anexo VIII – Planilha Orçamentária 

Anexo IX – Prova de Conceito por Amostragem 

Anexo X – Declaração de disponibilidade das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação 
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ANEXO I – MODELO DA CREDENCIAL 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 

empresa................................................., com sede na................................., devidamente inscrita no 

CNPJ nº............................... e Inscrição Estadual nº ...................., representada por seu sócio-gerente 

Sr.(a)......................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº .................... e do CPF 

nº........................., nomeia e constitui seu representante o(a) Sr.(a)...................., portador(a) da Cédula 

de Identidade RG nº ................... e do CPF nº ..............................., a quem são conferidos poderes para 

representar a empresa outorgante no Pregão Presencial Nº 12/2021, instaurado pelo Consórcio, em 

especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, 

negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame acima indicado.      

 

Local e data. 

 

_________________________________ 

Assinatura pelo responsável pela outorga 

Obs.: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da 

proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para 

constituir mandatário.  

 

 

 

(Imprimir em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021  

Processo Administrativo Nº 15/2021      

..................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................, Inscrição Estadual 

sob nº ....................................com sua sede.........................................., em conformidade com o 

disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.     

 

Local e data. 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal Nº do RG 

 

(Imprimir em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Eu ..................................., representante legal da empresa ................................., interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021, declaro sob as penas da lei, que, a empresa 

.................................... encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.         

 

Local e data. 

 

_______________________________ 

Assinatura do representante legal e RG 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1-OBJETO: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CADASTRO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO (CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO 

TRIBUTÁRIA, TERRITORIAL E FISCAL DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO 

CONSÓRCIO conforme especificações e características contidas no presente anexo, parte integrante 

e indivisível do Edital da licitação. 

 

2- JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 

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 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 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 que não 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. 

 

 

3- INFORMAÇÕES GERAIS DOS MUNICÍPIOS  

 

• A população dos municípios foi estimada conforme a projeção de 2020 informada na 

plataforma do IBGE cidades: https://cidades.ibge.gov.br/  

 

• O quantitativo de imóvel foi estimado em 40% do total de habitantes de cada município (dados 

apenas de referência, pois cada município repassará o valor de imóveis atualizado no momento 

da contratação, caso ocorra). 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
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• A área de voo foi estimada baseada na área urbana do IBGE de 2015 (dados apenas de 

referência, cada município repassará o valor de km² da sede urbana atualizado no momento da 

contratação, caso ocorra). 

 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

ÁREA 

URBANA IMÓVEIS 

1 ANDRELÂNDIA  12.206 7,9 4.883 

2 ARACITABA 2.059 1 824 

3 ARGIRITA  2.704 1,9 1.082 

4 ASTOLFO DUTRA  14.270 5,7 5.708 

5 BELMIRO BRAGA  3.403 1,2 1.362 

6 BRAS PIRES  4.293 2,85 1.718 

7 CATAGUASES 75.540 30 30.216 

8 CHACARA 3.186 2,8 1.275 

9 

COMENDADOR LEVY 

GASPARIAN  8.576 4,5 3.431 

10 CORONEL PACHECO  3.090 2 1.236 

11 DONA EUZÉBIA  6.619 2,8 2.648 

12 EWBANK DA CÂMARA 3.923 2,3 1.570 

13 GOIANÁ  3.390 7,05 1.356 

14 GUARANI  8.918 4,4 3.568 

15 JUIZ DE FORA 573.285 270 229.314 

16 LEOPOLDINA 52.640 20 21.056 

17 LIMA DUARTE  16.724 12 6.690 

18 MATIAS BARBOSA  14.548 9 5.820 

19 OLIVEIRA FORTES  2.130 1 852 

20 PEDRO TEIXEIRA  1.806 1 723 

21 PIAU 2.733 1,7 1.094 

22 PIRAPETINGA  10.772 6,5 4.309 

23 RIO NOVO  8.957 4 3.583 

24 RIO POMBA  17.959 7,4 7.184 

25 RIO PRETO 5.485 1,9 2.194 

26 RODEIRO  8.224 4,3 3.290 

27 

SANTA BÁRBARA DO MONTE 

VERDE  3.182 1,4 1.273 

28 SANTA RITA DO JACUTINGA  4.863 3 1.946 

29 SANTANA DO DESERTO  3.981 1 1.593 

30 SANTANA DO GARAMBÉU 2.476 1 1.423 

31 

SANTO ANTONIO DO 

AVENTUREIRO 3.602 1,8 1.441 

32 SÃO JOÃO NEPOMUCENO 26.447 13,5 10.579 

33 SANTOS DUMONT  46.421 25 18.569 
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34 SIMÃO PEREIRA  2.618 6,9 1.048 

35 TABULEIRO  3.708 2,4 1.484 

36 TOCANTINS 16.715 16 6.686 

37 VALENÇA 76.869 65 30.748 

 

 

SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO E GEOPROCESSAMENTO 

 

Das questões legais 

 

Por se tratar de um contrato que envolve as fases aeroespaciais e serviços decorrentes, a empresa 

executora deverá necessariamente ser inscrita no Ministério da Defesa na categoria “a”, de acordo com 

o Decreto-Lei nº 1.177, de 21/06/1971 e Decreto nº 2.278, de 18/07/1997, e a Portaria 3726/GM-MD, 

de 12/11/2020. Para a execução deste serviço a Licitante deverá ter a devida a autorização de voo 

emitida pelos órgãos de controle – Ministério da Defesa e ANAC. 

 

A Licitante deverá ter em mãos, antes da execução, a AUTORIZAÇÃO DE 

AEROLEVANTAMENTO FASE AEROESPACIAL – AAFA (para quaisquer aeronaves) e 

AVO (apenas para aeronave tripulada), emitidas pelo Ministério da Defesa. As autorizações deverão 

estar em nome da Licitante que deverá utilizar para a execução dos serviços somente as aeronaves e 

sensores homologados no Ministério da Defesa em seu nome e disponíveis no SISCLATEN – Sistema 

de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional. 

 

A execução do aerolevantamento deverá seguir rigorosamente o planejamento de voo, observando o 

uso das aeronaves e sensores homologados em seu nome e realizando as captações das aerofotos na 

altura permitida por lei.  

 

1. Aerolevantamento fotogramétrico RGB/IR e perfilométrico LIDAR (executado com 

aeronave tripulada) 

 

Dados técnicos gerais 

 

Das aerofotos 

a. Resolução espacial: 0,06 m/pixel (centímetro por pixel) ou superior; 

b. Resoluções radiométricas: a) visível – RGB (0,4 a 0,7 micrômetro); b) infravermelho 

próximo – NIR (0,7 a 1,0 micrômetro); 

c. Padrão de exatidão cartográfico digital: classe A 

d. Escala das ortofotos digitais: 1:1.000 

 

 

Da nuvem de pontos – LiDAR 

a. A cobertura por sensor laser aerotransportado deverá ser executada para atender uma densidade 

mínima de quatro pontos por metro quadrado (4 pontos/m²); 
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b. As captações das aerofotos, no intervalo espectro do visível e do infravermelho, e a nuvem de 

pontos LiDAR deverão, impreterivelmente, ocorrer simultaneamente. A aeronave deverá estar 

embarcada com dois sensores aerofotogramétricos e sensor LiDAR e os mesmos devem operar 

sincronizada e simultaneamente. 

 

Aeronave, equipamentos, acessórios e materiais 

As fotografias deverão ser tomadas com aeronave homologada para esta finalidade, com certificado 

de aeronavegabilidade válido na data de apresentação da proposta e equipada com: 

a. Mecanismo de integração ao GPS, que deverá comandar o disparo automático da foto 

aérea, conforme sua posição previamente planejada; 

b. Mecanismo de registro automático de coordenadas do centro perspectivo das fotos no 

momento da tomada, através de receptor GNSS de dupla frequência (L1 e L2) e registro da 

atuação da aeronave através de Unidade Inercial (IMU) nos eixos de rotação, inclinação e 

direção, já levando em consideração a curvatura terrestre do ponto de captação; 

c. Controlador automático de recobrimento; 

d. Suporte para câmera com nivelamento eletrônico de rotação e inclinação e de correção eletrônica 

da deriva, integrado a unidade inercial.  

e. Equipamento de perfilamento laser, com uma taxa de varredura de no mínimo 150 kHz, 

integrado com  receptor GNSS e sistema inercial IMU/GPS com precisão de pelo menos 0,005º 

(Roll e Pitch) e de 0,008º (Heading); 

 

 

Relatório do plano de voo 

O relatório deverá constar:  

a. Área a ser sobrevoada; 

b. Superposição longitudinal das fotos de 60% ou maior; 

c. Superposição lateral entre faixas contíguas de 30% ou maior;  

d. Croqui do aerolevantamento planejado em coordenadas geográficas contendo a projeção das fotos, 

direção e número de faixas de sobrevoo. 

e. Altura de voo 

 

Planejamento do voo para o perfilamento a laser. 

a. A cobertura por sensor laser aerotransportado deverá ser executada para atender uma densidade 

mínima de quatro pontos por metro quadrado (4 pontos/m²); 

b. A altura de voo deverá ser condicionada a obtenção da precisão e exatidão necessárias para 

atendimento ao objeto deste Termo. 

 

O planejamento deverá analisar também: 

a. Largura e comprimento das faixas de perfilamento; 

b. Velocidade do voo; 

c. Ângulo de abertura para varredura do sistema e frequência de pulso compatível a altura de 

voo; 



                                                                                                                                                                
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

 
 

____________________________________________________________________________ Página 27 

27 

d. Superposição lateral (no mínimo 30%); 

e. Número de faixas; 

f. Número de pontos medidos numa linha de varredura.  

 

Haverá a necessidade de se transformar as alturas geométricas (h) em altitudes ortométricas (H). A 

altitude ortométrica dos pontos rastreados deverá ser obtida utilizando mapa geoidal local, 

anteriormente citado; 

O ângulo de abertura deve ser de, no máximo, 50º. 

A empresa deverá elaborar o plano gráfico de voo, em escala adequada, onde deverão estar lançadas 

as faixas de voo sobre imagem de satélite e Base de dados georreferenciados no formato Keyhole 

Markup Language (KML) e Data Extended Format (DXF) do Plano de Voo, com os seguintes 

elementos: pontos de entrada e saída de faixa, estações de exposição e limites de cada bloco.  

Deverá ser indicado o posicionamento das estações GNSS, que terão distâncias e quantidades 

necessárias para atender a precisão do mapeamento em questão, de acordo com o método a ser 

utilizado, voo apoiado ou para o georreferenciamento pelo Método Direto (INS-GNSS). 

a. Planejamento deve conter a indicação da localização das estações de base GPS no solo; 

b. Devem ser indicadas as configurações dos equipamentos e componentes: GPS para estações de 

base, GPS/INS integrados ao sistema de perfilamento a laser; softwares e hardwares a serem 

utilizados na cobertura aérea; 

c. Deve haver indicação da precisão de cada equipamento a ser utilizado; 

d. Deve constar a indicação posicional de cada marco geodésico que será utilizado como estação 

de base durante a cobertura aérea; 

e. Devem constar os dados de calibração do sistema de perfilamento a laser. 

 

Execução do aerolevantamento fotogramétrico 

As fotografias aéreas deverão ser tomadas em dias claros, de céu com poucas ou sem nuvens, a partir 

do plano previamente elaborado e as especificações contidas nas autorizações emitidas pelo Ministério 

da Defesa e ANAC.  

a. Superposição longitudinal das fotos de 60% ou maior;  

b. Superposição lateral entre faixas de voo contíguas de 30% ou maior; 

c. Escala 1:5.000 e Ground Sample Distance (GSD) 0,06 m com tolerância de ± 20%.  

 

Execução do voo do perfilamento a laser 

Deverá ser elaborada Planilha Comparativa dos dados de voo planejados com os dados adquiridos, no 

formato Excel (XLS). 

Deverão ser elaborados Relatórios dos arquivos GPS e IMU/INS da aeronave/sensor, informando as 

condições de levantamento e precisões atingidas durante a cobertura aérea. 

Deverão ser elaborados Arquivos das estações base e “rover” no formato RINEX dos receptores 

GPS/GNSS ou GPS/GNSS e IMU registrados no perfilamento a laser. 

Qualquer risco de não atendimento aos itens apresentados no planejamento deverá ser informado por 

escrito à Contratante, justificando o não atendimento e as consequências do mesmo. 

Deverá ser utilizado equipamento perfilador que permita a varredura do terreno com obtenção de uma 
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nuvem de pontos com densidade de pelo menos 4 pontos/m². 

A exatidão posicional dos pontos obtidos no perfilamento deverá garantir o Padrão de Exatidão Classe 

A. 

 

Prazo 

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 03 (três) meses, a contar da respectiva 

Autorização do Aerolevantamento expedida pelo Ministério da Defesa.  

No caso das condições atmosféricas, notadamente chuva e/ou nebulosidade, não  

permitirem a realização do aerolevantamento após a obtenção da respectiva autorização, o prazo final 

poderá ser prorrogado a pedido da Licitante. 

 

Fotoíndice do aerolevantamento fotogramétrico 

Deverá conter:  

a. Número do projeto;  

b. Nome da Licitante;  

c. Enquadramento geográfico;  

d. Indicação do Norte Geográfico;  

e. Escala do aerolevantamento e foto índice;  

f. Identificação de aerofotos e faixas;  

g. Toponímia principal. 

 

Aerotriangulação 

A aerotriangulação deverá ser realizada considerando-se os valores de atuação nos 3 eixos, obtidos 

pela unidade inercial. 

 

Ortofotos – 0,06 m/pixel – RGB e IR 

As ortofotos são obtidas pelo processo de ortorretificação das aerofotos coletadas. Inicialmente as 

aerofotos deverão ser submetidas ao tratamento de homogeneização de contraste, brilho e tonalidade.  

Em seguida, utilizando-se o Modelo Digital do Terreno (MDT), produto da edição do respectivo 

Modelo Digital de Superfície (MDS), gerados com uso de perfilometria laser – LIDAR e os dados 

captados pelo Sistema Inercial e receptores GNSS, as aerofotos deverão ser processadas em sistemas 

especializados para geração de Ortofotos e Ortomosaico Digitais. 

As junções (costuras) entre ortofotos deverão ser realizadas de tal forma a evitar desalinhamentos. Não 

serão aceitas junções entre ortofotos que sejam em sua maioria sobre telhados, devido a degradação da 

acuracidade  

A Licitante deverá elaborar o modelo digital do terreno que será utilizado na geração das ortofotos. 

  

Nuvem de pontos LiDAR – 4 pontos/m² ou superior 

Os dados altimétricos do terreno deverão ser obtidos através da tecnologia de perfilamento a laser 

aerotransportado (LiDAR – Light Detection And Ranging) e deverão ser entregues em formato LAS. 

 

 

Modelo de superfície 
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O Modelo Digital de Superfície (MDS), correspondente a superfície do terreno, incluindo os objetos 

de interesse a ele superpostos. O arquivo de MDS deverá ser entregue em formato TIF. 

Modelo de terreno 

O Modelo Digital de Terreno-MDT deverá ser gerado por processo de filtragem automática a partir da 

totalidade dos pontos levantados no perfilamento (MDS). O arquivo de MDT deverá ser entregue em 

formato TIF. 

 

Curvas de nível – 1 metro 

O Modelo Digital de Curva de Nível-MCN deverá ser gerado automaticamente a partir do MDT, 

utilizando algoritmos de sistemas de geoprocessamento. O arquivo de Curvas de Nível deverá ser 

entregue em formato TIF e DXF. 

 

2. Mobilização do voo tripulado 

Deverá ser realizado mobilização de escritório para solicitar a Autorização do Ministério da Defesa e 

trabalho de equipe de apoio em campo para levantamento de pontos geográficos para a realização das 

ações de aerofotogrametria e aerotriangulação, bem como o deslocamento da aeronave tripulada até o 

local de execução dos serviços. 

 

3. Aerolevantamento fotogramétrico RGB (executado com aeronave não tripulada) 

A autorização de voo do DECEA, bem como os dados de planejamento e execução do voo, em 

particular a altura de captação (até 120 m) e resolução do pixel (GSD) das imagens, extraídos do 

software utilizado para esse planejamento, deverão ser previamente apresentados ao fiscal do contrato 

no formato de Relatório do Planejamento de Voo. 

 

Dados técnicos gerais 

 

Das aerofotos 

Resolução espacial: 3,5 cm/pixel (centímetro por pixel), ou maior; 

Padrão de exatidão cartográfico: classe A 

Escala das ortofotos digitais: 1:1.000 

 

Aeronave, equipamentos, acessórios e materiais 

As fotografias deverão ser tomadas com aeronave homologada para esta finalidade, com certificados 

válido na data de apresentação da proposta e equipada com: 

Mecanismo de integração ao GPS, que deverá comandar o disparo automático da foto aérea, conforme 

sua posição previamente planejada; 

Mecanismo de registro automático de coordenadas do centro perspectivo das fotos no momento da 

tomada, através de receptor GNSS de dupla frequência (L1 e L2) e registro da atuação da aeronave 

através de Unidade Inercial (IMU) nos eixos de rotação, inclinação e direção, já levando em 

consideração a curvatura terrestre do ponto de captação; 

Controlador automático de recobrimento; 

Suporte para câmera com nivelamento eletrônico de rotação e inclinação e de correção eletrônica da 

deriva, integrado a unidade inercial.  
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Execução do aerolevantamento fotogramétrico 

As fotografias aéreas deverão ser tomadas em dias claros, de céu com poucas ou sem nuvens, a partir 

do plano previamente elaborado e as especificações contidas nas autorizações emitidas pelo Ministério 

da Defesa, DECEA e ANAC.  

Superposição longitudinal das fotos de 60% ou maior;  

Superposição lateral entre faixas de voo contíguas de 30% ou maior; 

Ground Sample Distance (GSD) 3,5 cm com tolerância de ± 20%.  

 

 

Prazo 

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 02 (dois) meses, a contar da respectiva 

Autorização do Aerolevantamento expedida pelo Ministério da Defesa.  

No caso das condições atmosféricas, notadamente chuva e/ou nebulosidade, não  

permitirem a realização do aerolevantamento após a obtenção da respectiva autorização, o prazo final 

poderá ser prorrogado a pedido da licitante. 

 

Fotoíndice do aerolevantamento fotogramétrico 

Deverá conter:  

Número do projeto;  

Nome da licitante;  

Enquadramento geográfico;  

Indicação do Norte Geográfico;  

Escala do aerolevantamento e foto índice;  

Identificação de aerofotos e faixas;  

Toponímia principal. 

 

 

Aerotriangulação 

A aerotriangulação deverá ser realizada considerando-se os valores de atuação nos 3 eixos, obtidos 

pela unidade inercial. 

 

Ortofotos – 3,5 cm/pixel – RGB, ou maior. 

As ortofotos serão obtidas pelo processo de ortorretificação das aerofotos coletadas. Inicialmente as 

aerofotos deverão ser submetidas ao tratamento de homogeneização de contraste, brilho e tonalidade.  

Em seguida, utilizando-se o Modelo Digital do Terreno (MDT), produto da edição do respectivo 

Modelo Digital de Superfície (MDS), gerados com uso de dados captados pelo Sistema Inercial e 

receptores GNSS, as aerofotos deverão ser processadas em sistemas especializados para geração de 

Ortofotos e Ortomosaico Digitais. 

As junções (costuras) entre ortofotos deverão ser realizadas de tal forma a evitar desalinhamentos. Não 

serão aceitas junções entre ortofotos que sejam em sua maioria sobre telhados, devido a degradação da 

acuracidade  

A licitante deverá elaborar o modelo digital do terreno que será utilizado na geração das ortofotos. 
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Nuvem de pontos 

Os dados altimétricos deverão ser obtidos através de correlação de imagens e deverão ser entregues em 

formato LAS. 

 

Modelo de superfície 

O Modelo Digital de Superfície (MDS), deverá ser entregue em formato TIF. 

 

Modelo de terreno 

O Modelo Digital de Terreno-MDT deverá ser gerado por processo de filtragem automática a partir do 

MDS. O arquivo de MDT deverá ser entregue em formato TIF. 

 

Curvas de nível – 1 metro 

O Modelo Digital de Curva de Nível-MCN deverá ser gerado automaticamente a partir do MDT, 

utilizando algoritmos de sistemas de geoprocessamento. O arquivo de Curvas de Nível deverá ser 

entregue em formato TIF e DXF. 

 

 

4. Mobilização do voo não tripulado 

 

Deverá ser  obtida  pelo Licitante  autorização do Ministério da Defesa, DECEA e trabalho de equipe 

de apoio em campo para levantamento de pontos geográficos para a realização das ações de 

aerofotogrametria e aerotriangulação. 

 

5. Mapeamento terrestre 360° e varredura laser - LiDAR 

 

O mapeamento móvel terrestre deverá consistir no levantamento simultâneo de fotos multidirecionais 

360° e de nuvem de pontos LiDAR ao longo dos logradouros urbanos acessíveis, inseridos na área de 

abrangência do aerolevantamento fotogramétrico. Para isso a Licitante deverá utilizar veículo 

automotor, sistema de geoprocessamento, sistema de visualização das fotos fusionadas em 360°, 

receptor GNSS/INS (sistema inercial de navegação), perfilador LiDAR e, pelo menos, 6 sensores 

fotográficos, sendo 5 para captação de fotografias na horizontal (paralelo à superfície) e um para 

captação na vertical (para cima). 

 

Fotos 360° (5MP) x 6 

Em cada ponto de captação, a unidade móvel motorizada deverá registrar automaticamente e de forma 

sincronizada as coordenadas UTM e pelo menos 6 fotos digitais de 5 megapixel cada, em ângulos 

distintos, que ao serem fusionadas permitirão a visualização contínua e esférica do entorno. As 

coordenadas geográficas deverão ser captadas por Unidade Inercial de Navegação, a qual deverá fazer 

parte dos equipamentos básicos de levantamento, capaz de registrar as coordenadas geográficas do 

levantamento fotográfico em regiões sem cobertura GNSS. As captações deverão ocorrer a cada 5 

metros de deslocamento, aproximadamente. 
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Os sensores fotográficos deverão estar fixados sobre o teto do veículo a uma altura de, no mínimo, 2,3 

metros do chão, para que as fotos sejam captadas com uniformidade de altura e campo de visão.  

 

Nuvem de pontos laser 

Embarcado junto às câmeras 360º, o equipamento LiDAR terrestre deverá fazer a varredura LiDAR 

simultânea, ao longo das vias urbanas, a uma taxa média de 700.000 pontos/segundo ou mais, criando 

uma nuvem de pontos georreferenciada de alta densidade. A nuvem de pontos deverá estar 

geograficamente alinhada ao levantamento fotográfico 360º, o que permitirá se tomar medidas tanto 

na nuvem de pontos como nas fotos 360º. 

 

Observação: é imperativo que o levantamento de fotos multidirecionais 360° e de nuvem de pontos 

LiDAR capte as fotos e a nuvem de pontos simultaneamente, para que as informações extraídas sejam 

coerentes. Não serão aceitos levantamentos de fotos e de nuvem de pontos realizados isoladamente. A 

não realização simultânea poderá ocorrer na rescisão imediata do contrato. 

 

Fotos de fachada de imóvel (32 MP) x 2 

A LICITANTE deverá realizar o levantamento fotográfico das fachadas dos imóveis em altíssima 

resolução, o qual deverá ser contínuo, sem interrupções, à direita e à esquerda dos eixos de logradouros, 

representado por pontos no mapa, justapostos e alinhados aos eixos de logradouros. 

A unidade de levantamento fotográfico veicular deverá registrar automaticamente as coordenadas 

geográficas (UTM) dos pontos de captação de cada foto de fachada. 

A unidade de levantamento fotográfico deverá vincular automaticamente o ponto de captação da foto 

de fachada ao seu respectivo arquivo de imagem. 

Os pontos de captação deverão distar aproximadamente 5 metros uns dos outros. 

As fotos deverão ser captadas em 32 Megapixel de resolução ou melhor.  

 

 

6. Elaboração do mapa urbano e atualização do cadastro imobiliário 

 

O serviço abrangerá os imóveis da base de dados do cadastro imobiliário urbano, cedida pela Prefeitura 

no início dos trabalhos. Os imóveis que forem acrescentados à base de dados do cadastro imobiliário 

urbano ao longo da vigência do contrato, não fazem parte do escopo deste edital.  

O mapa deverá ser elaborado no Sistema de Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e os 

Sistemas Geodésicos de Referência:  

Datum Horizontal – SIRGAS 2000; 

Datum Vertical – RRN do Município de Imbituba - SC.  

 

Relatório preliminar da base de dados 

Para início dos trabalhos de confecção do mapa urbano, a Prefeitura entregará à Licitante cópia da base 

de dados do cadastro imobiliário urbano, do mapa urbano existente, das plantas de quadras com a 

divisão dos imóveis contendo o código e numeração de quadras e lotes, ortofotos e imagens de satélite 

de acervo e acesso aos boletins de informações cadastrais. 
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A Licitante deverá apresentar, antes do início do trabalho de restituição das entidades gráficas, o 

relatório preliminar da base de dados do cadastro imobiliário urbano com totalizações de bairros, eixos 

de logradouros, quadras, lotes e economias, bem como apresentar a lista das inconsistências 

encontradas. 

 

Planta de quadra fiscal digitalizada 

As plantas de quadras não poderão ser transportadas para fora da Prefeitura, a não ser por expressa 

autorização desta. A Licitante deverá executar a digitalização e codificação das plantas de quadras na 

Prefeitura ou em outro local autorizado. 

 

Plantas de quadras fiscais retificadas 

A Licitante deverá retificar e georreferenciar as plantas de quadra sobre as ortofotos, de tal maneira 

que a Licitante possa utilizá-las como guia na restituição e codificação de logradouros, quadras, lotes 

e edificações e a Prefeitura possa conferir e aprovar a restituição e a codificação, tendo como referência 

a planta de quadra fiscal original.  

 

Logradouros 

Os eixos de logradouros deverão ser vetorizados no centro das vias públicas e codificados de acordo 

com a base de dados do cadastro de logradouros municipal. 

 

Quadras 

As quadras deverão ser vetorizadas de forma a incluir o passeio e codificadas de acordo com a base de 

dados do cadastro imobiliário municipal. 

 

Lotes 

Os lotes deverão ser vetorizados obedecendo muros e cercas, quando observados nas ortofotos, e 

quando não, utilizando informações das plantas de quadra retificadas e dados tabulares do cadastro 

imobiliário e codificados de acordo com a base de dados do cadastro imobiliário municipal. 

 

Pontos de unidades imobiliárias 

Cada unidade imobiliária deverá ser representada por um ponto, contido no seu respectivo lote.  

A codificação deverá ser de acordo com a base de dados do cadastro imobiliáro municipal.  

As incoerências encontradas entre o mapa urbano, vetorizado pela Licitante, com a base de dados do 

cadastro imobiliário urbano e mapas, fornecidos pela Prefeitura, deverão ser listadas, classificadas e 

apresentadas pela Licitante ao corpo técnico da Prefeitura. A correção das incoerências será executada 

pela Prefeitura e Licitante até o prazo de vigência deste contrato. Caberá à Prefeitura definir os códigos 

fiscais dos lotes incoerentes sobre o mapa urbano e enviar estes dados à Licitante, que deverá 

geoprocessá-los. Ao final do prazo de vigência do contrato, para que os serviços sejam considerados 

concluídos, todos os objetos espaciais incoerentes que foram codificados pela Prefeitura, deverão estar 

geoprocessados pela Licitante.  

Para apontamento dos prováveis nomes dos proprietários das unidades imobiliárias, a Licitante deverá 

realizar o cruzamento de bases de dados repassadas pela Prefeitura e obtidas pela mesma de autarquias, 
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concessionárias e empresas privadas ou de programas sociais, da saúde e educacionais do âmbito 

municipal, estadual e federal. Se necessário a contratante promoverá trabalhos de campo para coleta 

de informações dos proprietários. 

 

Área construída 

A medição de área construída compreenderá os imóveis da base de dados do cadastro imobiliário 

urbano, e que estejam localizados na área de abrangência da cobertura aerofotogramétrica, repassada 

à Licitante no início dos trabalhos. 

A Licitante deverá obter as áreas cobertas e a quantidade de pavimentos dos imóveis utilizando 

métodos de restituição e vetorização por geoprocessamento a partir de nuvens de pontos geradas com 

tecnologia LiDAR, embarcadas na aeronave e na unidade móvel de mapeamento terrestre, ortofotos no 

espectro do visível e do infravermelho de altíssima resolução, bem como imagens 360° esféricas e 

fotos de fachada de altíssima resolução.  

Da área coberta deverá ser subtraída a área de beiral, resultando na área construída do imóvel. As faces 

dos imóveis que contiverem beirais deverão ser representadas por segmentos de reta. Deverá ser 

adotado como largura padrão de beiral 0,60m. Não haverá trabalho de campo para medição da área 

construída. 

 

Padrão, uso e tipo construtivo 

A Licitante deverá utilizar as fotos 360° esféricas, as fotos de fachada de altíssima resolução, as 

ortofotos, os dados tabulares levantados e existentes no cadastro municipal e os parâmetros de 

classificação do código imobiliário municipal para analisar e atribuir o padrão, o uso e o tipo 

construtivo aos imóveis urbanos. 

 

Carta de notificação 

Caberá à Licitante elaborar e imprimir as cartas de notificação dos imóveis que apresentarem 

divergência entre os dados declarados no cadastro imobiliário urbano e os constatados pelos serviços 

de geoprocessamento. Na carta de notificação deverão constar, entre outras informações, o QRCode 

para localização geográfica automática do imóvel no Google Maps, utilizando “smartphones”, e os 

dados divergentes encontrados, que podem ser: a área construída e o padrão construtivo, antes e depois 

da atualização por geoprocessamento, além da ortofoto de alta resolução do imóvel e prazo para 

regularização.  

As cartas de notificação deverão ser impressas em papel tamanho A4, frente e verso, colorida, 

dobradas, coladas e serrilhadas e entregues à Prefeitura em até 30 dias após a solicitação formal da 

Prefeitura, que se encarregará de enviá-las ao contribuinte. 

 

Relatório final 

A LICITANE deverá elaborar amplo relatório dos resultados contendo entre outras informações, 

tabelas e mapas referentes aos dados dos imóveis urbanos antes e depois dos serviços de 

geoprocessamento, bem como o arquivo de exportação dos dados para o devido cálculo e lançamento 

de IPTU. 
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7. Elaboração do mapa urbano fiscal  

 

A Licitante deverá transcrever sobre o mapa urbano as informações técnicas relacionadas às leis 

municipais do uso e ocupação do solo, parcelamento, zoneamento e perímetro urbano, de tal forma que 

seja possível visualizar e pesquisar em sistema de geoprocessamento as unidades geográficas 

representativas e as informações tabulares vinculadas e emitir atestados, notificações e outros 

documentos públicos relacionados à fiscalização de posturas imobiliárias e mobiliárias. 

 

8. Atualização da Planta de Valores Genéricos Urbana - PVG 

 

• Relatório preliminar 

 

Análise da legislação municipal  

A Licitante deverá fazer parte de um grupo misto de trabalho composto por servidores da Prefeitura e 

profissionais do ramo imobiliário que deverão analisar, sob sua coordenação, a legislação municipal e 

os dados do cadastro imobiliário utilizados no cálculo do valor venal territorial dos imóveis.  

 

Geoprocessamento da PVG vigente e setorização da cidade 

A Licitante deverá fazer o geoprocessamento da PVG vigente e sua apresentação ao grupo misto de 

trabalho, para análise e levantamento de inconsistências. 

 

Normas técnicas 

Deverá se basear nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – NBR 14.653-1 

e 2, e nas normas e recomendações publicadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia – IBAPE.  

 

Método avaliatório 

O método avaliatório exigido para este trabalho é o Método Comparativo de Dados de Mercado, ou 

seja, aquele que define o valor através da comparação com dados de mercado assemelhados quanto às 

características intrínsecas e extrínsecas do imóvel. É condição fundamental para aplicação deste 

método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado, estatisticamente, como amostra 

do mercado imobiliário.  

 

Especificações da avaliação 

Será adotado grau de Fundamentação e Grau de Precisão conforme NBR-14.653-2 item 9.2 da ABNT, 

que admite o tratamento de dados por fatores, nos casos de avaliações coletivas ou avaliações em 

massa, como por exemplo, é o caso da avaliação em massa de imóveis urbanos. 

 

• Geoprocessamento de zona homogênea 

 

Após uma cuidadosa vistoria de toda área urbana e de expansão urbana a ser trabalhada pela 

comissão mista e com auxílio das ortofotos, plantas de zoneamento, loteamentos e de equipamentos 

urbanos, deverão ser determinadas as regiões que apresentam homogeneidade quanto ao uso e ocupação 
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do solo, ao padrão de construção, às dimensões dos lotes, à ocorrência de determinados 

equipamentos urbanos, e à densidade de ocupação.  

 

Ao final dessa análise física, e enquadramento nas zonas avaliatórias definidas pelas normas vigentes, 

deverão ser estabelecidas dimensões típicas de lotes para um determinado aproveitamento 

econômico, e deverão ser definidos, para cada zona, a respectiva situação paradigma que deverá 

abranger:  

 

• Testada de referência para os lotes;  

• Profundidades mínimas e máximas dos lotes;  

• Topografia;  

• Tipo de superfície de terreno (presença ou ação da água);  

• Melhoramentos públicos (aqueles que predominam na área em questão); 

 

Na medida do possível, deverão coincidir os limites dessas zonas homogêneas com elementos bem 

definidos fisicamente, tais como: ruas, avenidas, córregos etc.  

 

• Geoprocessamento de ponto e eixo de valorização e desvalorização  

 

A Licitante deverá identificar sobre a ortofoto as feições urbanas lineares e pontuais de valorização e 

desvalorização do valor do m² do terreno, como centro comerciais, centros de eventos, de lazer, zonas 

de inundação, corpos d’agua, para que sejam utilizadas como balizadoras do modelo proposto. 

 

• Geoprocessamento de infraestrutura e equipamentos públicos 

 

A Licitante deverá identificar e vetorizar os equipamentos públicos coletivos, a iluminação pública, a 

pavimentação viária e o transporte público presentes em cada zona homogênea. 

 

• Geoprocessamento de face de quadra com valor do metro quadrado 

 

Utilizando o geoprocessamento, os valores vigentes do m² do terreno por face de quadra serão 

atualizados tomando-se como referência o valor médio identificado da superfície de valores do m² de 

terreno atualizada. O valor médio é obtido pela intersecção da feição gráfica polilinha da entidade face 

de quadra da Planta de Valores Genéricos da Prefeitura com os valores do m² de terreno da superfície 

de valores do m² de terreno atualizada.  

 

• Laudos e avaliação imobiliária 

 

A Prefeitura cederá à Licitante todos os valores declarados de venda e os códigos imobiliários dos 

imóveis que sofreram recolhimento de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) de 2019 

até a data desses serviços. A Licitante deverá georreferenciá-los e separá-los em imóveis territoriais e 

prediais. Os imóveis prediais deverão ter o valor do m² do terreno calculado a partir da subtração do 
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valor predial, calculado com o auxílio da imagem aérea e multidirecional e profissionais do ramo 

imobiliário.  

Finalizada a etapa de apontamento do valor do m² e georreferenciamento de todos os registros 

imobiliários que recolheram ITBI.  

Paralelamente, deverá ser organizada uma pesquisa de valores imobiliários, a ser determinada junto às 

diversas fontes de informações, com a finalidade de se obter através de tratamento por fatores, valores 

de mercado unitários básicos de metro quadrado de terreno para cada lote. Todos os registros 

amostrados deverão ser georreferenciados.  

A pesquisa deverá evitar dados com mais de doze meses anteriores à data desta avaliação.  

A amostra deverá ser representativa dentro do universo de imóveis que constitui uma região 

geoeconômica, admitindo-se uma quantidade de amostras suficiente para o estudo em função das 

Normas Técnicas anteriormente referidas.  

 

• Projeto de lei 

 

 Cálculo dos valores dos fatores de homogeneização dos imóveis territoriais 

A Licitante deverá atualizar os fatores de homogeneização, previstos em legislação municipal, de cada 

imóvel, na Base de dados georreferenciados do cadastro imobiliário, através de fotointerpretação, 

modelos de elevação do terreno e dados tabulares constantes no cadastro imobiliário. 

 

 Geoprocessamento e apresentação da PVG atualizada 

Após realizada a pesquisa de valores imobiliários e atualização dos valores do m² de terreno por face 

de quadras e do cálculo dos valores dos fatores de homogeneização dos imóveis territoriais, a Licitante 

deverá geoprocessar a PVG atualizada, elaborar o projeto de lei e auxiliar a Prefeitura na apresentação 

da nova PVG em audiências públicas, utilizando o geoprocessamento. 

 

Relatório final  

 

 Relatório dos resultados e exportação dos dados territoriais para cálculo do IPTU 

A LICITANE deverá elaborar o relatório dos resultados contendo: 

• Área de terreno e valor do m² do terreno; 

• Imóveis com ampliação da área do terreno. 

 

 

9. Atualização do cadastro mobiliário 

 

Georreferenciamento do cadastro mobiliário 

 

A Prefeitura deverá dar acesso à Licitante à base de dados do cadastro mobiliário. A Licitante deverá 

localizar no mapa urbano os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços 

existentes no cadastro municipal. 
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Após o geoprocessamento, o mapa urbano deverá conter a seguinte camada de informação devidamente 

codificada: 

 

Atualização do cadastro mobiliário 

A Licitante também deverá realizar a confrontação dos dados dos estabelecimentos que constam no 

cadastro mobiliário com os constatados por fotointerpretação e levantar as divergências.  

A Licitante deverá identificar e listar, dentre os imóveis urbanos que não constam do cadastro 

mobiliário em vigor, aqueles que apresentem evidências de atividades comerciais, industriais ou de 

prestação de serviços. Essa análise deverá ser feita por fotointerpretação utilizando-se dos 

levantamentos fotográficos aéreo e multidirecional dos imóveis e os dados tabulares do cadastro 

mobiliário em vigor.  

 

Geoprocessamento de estabelecimento por ramo de atividade 

A Licitante deverá organizar os estabelecimentos prestadores de serviços do cadastro mobiliário por 

ramo de atividade. 

 

Geoprocessamento de estabelecimento por contribuição do ISSQN  

A Licitante deverá classificar, dentro de cada ramo de atividade, o potencial arrecadatório (pequeno, 

médio e grande) de ISSQN relativo de cada estabelecimento. Esse trabalho deverá ser feito por 

fotointerpretação utilizando-se das bases de dados georreferenciados dos levantamentos fotográficos 

aéreo e multidirecional dos imóveis e dados tabulares do cadastro mobiliário.  

A Prefeitura deverá dispor à Licitante a base de dados dos estabelecimentos e dados da arrecadação do 

ISSQN nos últimos 24 meses. Os estabelecimentos que apresentarem discrepâncias relativas entre o 

potencial arrecadatório e os valores efetivamente arrecadados nos últimos 24 meses, deverão ser 

listados, mapeados e entregues à fiscalização de rendas da Prefeitura para direcionamento das ações de 

fiscalização. 

 

Cartas de notificação 

Caberá à Licitante, por orientação da Prefeitura, elaborar cartas de notificação aos estabelecimentos 

que apresentarem discrepâncias entre o potencial arrecadatório relativo e os valores efetivamente 

arrecadados de ISSQN nos últimos 24 meses. 

 

Relatório final 

A Licitante deverá elaborar amplo relatório dos resultados contendo entre outras informações, tabelas 

e mapas referentes aos dados dos estabelecimentos antes e depois dos serviços de geoprocessamento, 

bem como o arquivo de exportação dos dados para o devido cálculo e lançamento de ISS. 

 

 

10. Reordenamento territorial e endereçamento 

 

• Bairros 
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Geoprocessamento de bairro 

A Prefeitura disponibilizará os limites geográficos das regiões administrativas e bairros. Caberá à 

Licitante geoprocessar esses dados sobre a ortofoto de altíssima resolução. A Licitante deverá utilizar-

se o mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro imobiliário municipal, para vincular todos os 

polígonos que representam as regiões administrativas e bairros.  

 

Elaboração do memorial descritivo de bairro 

De posse do geoprocessamento das regiões administrativas e bairros, a Licitante deverá elaborar os 

respectivos memoriais descritivos contendo expressamente os limites fronteiriços que delimitam essas 

áreas.  

 

Elaboração de relatório de bairros para nomeação pelo legislativo 

A Licitante deverá apontar todos os bairros que não estiverem nomeados, separá-los e apresentá-los 

em relatório descritivo contendo os mapas com os bairros apontados e um cadastro devidamente 

codificado e georreferenciado para ser submetido ao poder legislativo municipal para que os bairros 

possam ser devidamente nomeados. 

 

Reordenamento da base de bairros do cadastro imobiliário 

A Licitante deverá reordenar a base de dados de bairros com a nova nomenclatura definida pelo poder 

legislativo municipal. Os imóveis impactados pela mudança de nomenclatura deverão ter seus dados 

atualizados no cadastro imobiliário. 

 

• Logradouros 

 

Elaboração do memorial descritivo dos logradouros 

De posse do geoprocessamento dos logradouros, a Licitante deverá elaborar os respectivos memoriais 

descritivos contendo expressamente os limites de cada trecho de logradouro e suas respectivas áreas.  

 

Elaboração de relatório de logradouros para nomeação pelo legislativo 

A Licitante deverá apontar todos os trechos de logradouros que não estiverem nomeados, separá-los e 

apresentá-los em relatório descritivo contendo os mapas com os trechos apontados e um cadastro 

devidamente codificado e georreferenciado para ser submetido ao poder legislativo municipal para que 

os trechos de logradouros possam ser devidamente nomeados. 

 

Reordenamento da base de dados do cadastro imobiliário 

A Licitante deverá reordenar a base de dados de logradouros com a nova nomenclatura definida pelo 

poder legislativo municipal. Os imóveis impactados pela mudança de nomenclatura deverão ter seus 

dados atualizados no cadastro imobiliário. 

 

• Numeração imobiliária 
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Correção da numeração imobiliária 

De posse dos dados do cadastro imobiliário urbano, a Licitante deverá analisar a numeração predial de 

todo o perímetro urbano, levantando as inconsistências e propondo uma metodologia de numeração 

predial que atenda as exigências dos órgãos superiores que regulamentam essa atividade. 

 

 

11. Digitalização, codificação e análise de documentos imobiliários 

 

Digitalização de projeto 

A Prefeitura separará e dará acesso à Licitante aos documentos de projeto de construção ou planta 

baixa. Os documentos de projeto de construção ou planta baixa deverão ser digitalizados na Prefeitura 

ou em local apontado pela Licitante, sendo que neste caso deverá ser apresentado um termo de 

responsabilidade pela guarda dos documentos originais, por parte da Licitante. 

 

Digitalização de alvará 

A Prefeitura separará e dará acesso à Licitante aos Alvarás de Construção. Os documentos “Alvará de 

construção” deverão ser digitalizados na Prefeitura ou em local apontado pela Licitante, sendo que 

neste caso deverá ser apresentado um termo de responsabilidade pela guarda dos documentos originais, 

por parte da Licitante. 

 

Digitalização de habite-se 

A Prefeitura separará e dará acesso à Licitante aos documentos de habite-se. Os documentos de “habite-

se” deverão ser digitalizados na Prefeitura ou em local apontado pela Licitante, sendo que neste caso 

deverá ser apresentado um termo de responsabilidade pela guarda dos documentos originais, por parte 

da Licitante. 

 

Codificação de projeto 

Os documentos de projeto de construção ou planta baixa deverão ser codificados e vinculados aos 

imóveis correspondentes por meio do código imobiliário.  

Codificação de alvará 

Os documentos “Alvará de construção” deverão ser codificados e vinculados aos imóveis 

correspondentes por meio do código imobiliário.  

 

Codificação de habite-se 

Os documentos de “habite-se” deverão ser codificados e vinculados aos imóveis correspondentes por 

meio do código imobiliário.  

 

Identificação dos imóveis com projeto de construção irregular 

A Licitante deverá analisar e identificar irregularidades dentre os imóveis que possuem o projeto de 

construção ou planta baixa. Esta análise deverá ser feita por comparação das plantas baixas com a 

situação atual do imóvel comprovada por fotointerpretação, utilizando a foto aérea e multidirecional. 

A Licitante também deverá, utilizando-se do mesmo processo de fototointerpretação, identificar e 
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levantar, dentre os imóveis que não possuem o projeto de construção ou planta baixa, aqueles que 

apresentam evidências de construção ou reforma. 

 

Identificação dos imóveis com alvará de construção irregular 

A Licitante deverá analisar e identificar evidências de construção ou reforma dentre os imóveis urbanos 

que não possuem o alvará de construção ou os que possuem, porém com data já expirada. A análise 

deverá ser realizada por fotointerpretação, utilizando as bases de dados georreferenciadas dos 

levantamentos fotogramétrico aéreo e fotográfico multidirecional e o mapa urbano.  

 

Identificação dos imóveis com habite-se irregular 

A Licitante deverá analisar e identificar dentre os imóveis que possuem o habite-se, aqueles que 

apresentam divergências dentre as feições imobiliárias exigidas pela Legislação Municipal para a 

emissão do referido documento. A Licitante também deverá analisar e identificar, dentre os imóveis 

que não possuem o habite-se, os imóveis que apresentam evidências de uso. Estas análises deverão ser 

feitas por fotointerpretação utilizando as bases de dados georreferenciadas dos levantamentos 

fotográficos aéreo e multidirecional do imóvel.  

 

12. Da gestão ambiental 

 

• Arborização de calçada 

O objetivo deste cadastro é identificar e codificar as ocorrências de árvores em calçadas, classificar as 

espécies, tamanhos, analisar os danos nas calçadas e a relação com a fiação elétrica e por fim associar 

aos imóveis para subsidiar o desenvolvimento e aplicação do plano de arborização urbana. 

 

Geoprocessamento de unidade arbórea por imóvel 

A Licitante deverá realizar o geoprocessamento das copas dos espécimes arbóreos sobre a ortofoto de 

altíssima resolução. Os espécimes arbóreos deverão ser representados por meio de um elipsóide. A 

Licitante deverá utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro imobiliário municipal, 

para vincular todos os elipsoides aos respectivos imóveis ou códigos de registros imobiliários.  

 

Classificação quanto a fiação, dano na calçada e obstrução de via 

A Licitante deverá utilizar o mapa urbano, as ortofotos, as fotos multidirecionais e os parâmetros de 

classificação arbórea encontrados em bibliografias especializadas, para realizar a classificação dos 

espécimes arbóreos quanto ao porte, lado da fiação da rede elétrica, danos à calçada e obstrução de via. 

O resultado desse trabalho deverá ser entregue à Prefeitura na forma tabular de dados. 

 

 

• Cadastro das áreas de preservação permanente 

O objetivo deste cadastro é delimitar as áreas de preservação permanente para subsidiar planos de 

recuperação de matas ciliares e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental. 
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Geoprocessamento e classificação das áreas de preservação permanente 

A Licitante deverá fazer uso do Código Florestal e da legislação municipal ambiental e urbanística para 

realizar a delimitação, medição e classificação das APPs sobre a ortofotos do município. As APPs 

deverão ser delimitadas por distância às margens dos corpos de água, pelo relevo (declividade e 

altitude) e pelo tipo de vegetação. 

 

 

13. Da gestão da infraestrutura 

 

• Via pública 

 

O objetivo deste cadastro é identificar e classificar as vias públicas no município para auxiliar a 

Prefeitura em estudos de mobilidade urbana. 

 

Geoprocessamento do leito carroçável 

A Licitante deverá realizar o geoprocessamento do leito carroçável da área urbana sobre a ortofoto de 

altíssima resolução. 

 

Geoprocessamento de calçada 

A Licitante deverá realizar o geoprocessamento da calçada da área urbana sobre a ortofoto de altíssima 

resolução. 

 

Classificação de material de pavimentação, estado de conservação, utilização, sentido de fluxo e 

velocidade limite do leito carroçável 

A Licitante deverá utilizar as fotos 360° para classificar a malha viária urbana por: tipo de 

pavimentação, estado de conservação, utilização, sentido de fluxo e velocidade limite. Esta 

classificação deverá ser feita em parceria com técnicos especializados da Prefeitura. Na utilização, as 

vias rurais serão subdivididas em rodovias e estradas e as vias urbanas em via de fluxo rápido, arteriais, 

coletoras e locais. 

 

Classificação de material de pavimentação e estado de conservação da calçada 

A Licitante deverá utilizar as fotos 360° para analisar as calçadas que ocorrem na área urbana e deverá 

determinar o estado de conservação e o tipo de pavimento da calçada. 

 

• Postes, fiação e componentes da iluminação pública 

 

O objetivo deste cadastro é fazer o levantamento de dados atualizados de postes e componentes da 

iluminação pública para auxiliar a Prefeitura na gestão do patrimônio público municipal como da 

iluminação pública, agora sob a responsabilidade do executivo municipal. 
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Geoprocessamento dos postes de iluminação pública 

A Licitante deverá realizar o geoprocessamento dos postes de iluminação pública da área urbana sobre 

a ortofoto de altíssima resolução. 

 

Classificação do material construtivo dos postes de iluminação pública 

A Licitante deverá se utilizar das fotos 360° para classificar o tipo construtivo dos postes de iluminação 

pública em madeira, metal e concreto. O resultado desse trabalho deverá ser entregue à Prefeitura na 

forma tabular de dados e vinculado a tabela espacial de Postes de Iluminação Pública. 

 

Geoprocessamento de braço e luminária 

A Licitante deverá realizar o geoprocessamento de braço e luminária da área urbana sobre a ortofoto 

de altíssima resolução.  

 

Classificação do material construtivo e tipo de braço e luminária 

A Licitante deverá se utilizar as fotos 360° para classificar o material construtivo e tipo de braço e 

luminária. O resultado desse trabalho deverá ser entregue à Prefeitura na forma tabular de dados e 

vinculado a tabela espacial de Postes de Iluminação Pública. 

 

• Próprios públicos 

 

O objetivo deste cadastro é obter a visualização espacial e distribuição dos próprios públicos e integrar 

esses dados com a base de dados municipal multifinalitária para auxiliar a Prefeitura no norteamento 

de investimentos em novos equipamentos levando em conta fatores de proximidade e densidade 

populacional. 

 

Geoprocessamento de imóveis públicos (terrenos e edificações) 

A Prefeitura disponibilizará à Licitante os endereços dos imóveis públicos municipais e lotes vagos de 

propriedade da Prefeitura. A Licitante deverá utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao 

cadastro imobiliário municipal, para vincular todos os pontos que representem os equipamentos de 

saúde e linhas de apoio, aos respectivos imóveis ou códigos de registros imobiliários.  

 

Geoprocessamento das áreas verdes e institucionais 

A Prefeitura disponibilizará os projetos de loteamentos, plantas de quadras e dados do cadastro 

imobiliário fiscal à Licitante, para que esta realize a delimitação e medição das áreas verdes e 

institucionais urbanas, sobre as ortofotos de altíssima resolução. 

 

Elaboração do memorial descritivo 

Em seguida, a Licitante deverá elaborar o memorial descritivo dos imóveis públicos municipais, áreas 

verdes e institucionais urbanas contendo pontos de referências georreferenciados, distância entre 

pontos e orientações azimutais. 
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14. Da gestão da saúde 

 

• Territorialização 

O objetivo deste cadastro é elaborar a territorialização da área urbana de acordo com o que preconiza 

o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 2.488 para que os dados coletados pelos trabalhos de 

campo sejam comunicados pela Prefeitura ao governo federal de forma padronizada e adequada. 

 

Geoprocessamento dos setores, área e microáreas 

Para início dos trabalhos, a Licitante, com o apoio dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, 

deverá geoprocessar os territórios da saúde no município, com seus setores, áreas e microáreas, 

respeitando-se os limites das zonas censitárias do IBGE, vide mapa urbano, conforme preconiza o 

Ministério da Saúde, através da Portaria nº 2.488. 

 

• Programas da saúde 

O objetivo deste cadastro é mostrar a distribuição espacial dos dados dos sistemas da saúde, integrados 

aos dados da base municipal multifinalitária, para auxiliar a Prefeitura na gestão da saúde municipal. 

 

Georreferenciamento das bases de dados dos sistemas da saúde pública 

A Prefeitura disponibilizará à Licitante a base de dados dos sistemas da saúde pública. Caberá a 

Licitante geoprocessar esses dados sobre a ortofoto de altíssima resolução. A Licitante deverá utilizar-

se do mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro imobiliário municipal, para vincular todos os 

pontos que representam os equipamentos de saúde e pessoas atendidas aos respectivos imóveis ou 

códigos de registros imobiliários.  

 

 

15. Da gestão da educação 

 

O objetivo deste cadastro é obter a visualização espacial dos equipamentos da educação e dos alunos 

da rede escolar pública, integrada à base de dados municipal multifinalitário para auxiliar a Prefeitura 

na gestão e no planejamento do posicionamento dos alunos em relação as unidades de ensino que 

frequentam, de novos investimentos em equipamentos para educação e no trabalho integrado com as 

secretarias municipais da assistência social e da saúde para o equilíbrio da vulnerabilidade social. 

 

Georreferenciamento de base de dados de educação pública 

A Prefeitura disponibilizará à Licitante a base de dados contendo os endereços residenciais dos alunos 

e das escolas. Caberá a Licitante geoprocessar esses dados sobre a ortofoto de altíssima resolução. A 

Licitante deverá utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro imobiliário municipal, 

para vincular todos os pontos que representam os alunos e as escolas municipais, aos respectivos 

imóveis ou códigos de registros imobiliários.  

A Prefeitura entregará a Licitante a base de dados do Ministério da Educação referente ao IDEB das 

escolas municipais dos últimos 5 anos. Caberá a Licitante geoprocessar esses dados, cruzando-os com 



                                                                                                                                                                
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

 
 

____________________________________________________________________________ Página 45 

45 

as camadas de informações resultantes do mapeamento das escolas e alunos da rede pública municipal 

de ensino, para gerar mapas que mostrem a espacialização das escolas e alunos com seus respectivos 

IDEBs.  

 

 

16. Da gestão da assistência social 

 

O objetivo deste cadastro é obter a visualização espacial das famílias cadastradas e beneficiárias dos 

programas sociais e dos equipamentos públicos associados e integrá-los à base de dados municipal 

multifinalitária para auxiliar a Prefeitura na gestão dos programas de assistência social e no equilíbrio 

da vulnerabilidade social. 

 

Geoprocessamento do cadastro único  

A Prefeitura disponibilizará à Licitante a base de dados municipal do Cadastro Único para Programas 

Sociais (Cad. Único) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A Licitante 

deverá utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro imobiliário municipal para 

georreferenciar as famílias cadastradas. 

 

Geoprocessamento dos beneficiários de programas sociais  

A Prefeitura disponibilizará à Licitante a base de dados municipal das famílias beneficiárias dos 

programas sociais. A Licitante deverá utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao cadastro 

imobiliário municipal para georreferenciar as famílias beneficiárias de programas sociais.  

 

 

17. Da gestão habitacional 

 

• Regularização fundiária 

O objetivo deste cadastro é auxiliar a Prefeitura no processo de regularização fundiária de imóveis, no 

âmbito documental de territórios e da legitimação das posses. 

 

Geoprocessamento das áreas dos loteamentos irregulares 

A Licitante, com o apoio dos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e utilizando-se das 

ortofotos de altíssima resolução, deverá localizar, identificar e fazer a delimitação do perímetro físico 

dos loteamentos irregulares de interesse social e específico, com rumos, distâncias e confrontantes. Os 

vértices da poligonal que compõe os perímetros dos loteamentos deverão estar em coordenadas 

geográficas utilizando o Datum adotado pelo município e o sistema de projeção UTM, com numeração 

sequencial dos vértices definidores de seus limites. A Licitante deverá utilizar-se do mapa urbano, 

devidamente vinculado ao cadastro imobiliário municipal, para realizar a delimitação e medição de 

todos os polígonos que representam os loteamentos irregulares de interesses sociais e específicos do 

município. 
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Elaboração do memorial descritivo dos loteamentos irregulares 

A Licitante deverá elaborar os memoriais descritivos das áreas identificadas para fins de regularização 

fundiária, contendo as seguintes informações: identificação da área descrita (nome), número da 

matrícula ou transcrição, caso possua, localização da área (município e comarca), proprietário, área 

total, medidas lineares e angulares na descrição do perímetro, confrontantes e descrição das 

coordenadas geográficas dos vértices definidores de seus limites. 

 

Geoprocessamento do perímetro das unidades imobiliárias 

A Licitante, com o apoio dos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação (verificar qual secretaria 

tem o interesse da regularização) e utilizando-se das ortofotos de altíssima resolução, deverá localizar, 

identificar e fazer a delimitação do perímetro físico das unidades imobiliárias pertencentes às áreas a 

serem regularizadas, com rumos, distâncias e confrontantes. Os vértices da poligonal que compõe o 

perímetro das unidades imobiliárias deverão estar em coordenadas geográficas utilizando o Datum 

adotado pelo município e o sistema de projeção UTM, com numeração sequencial dos vértices 

definidores de seus limites. A Licitante deverá utilizar-se do mapa urbano, devidamente vinculado ao 

cadastro imobiliário municipal, para realizar a delimitação e medição de todos os polígonos que 

representam as unidades imobiliárias pertencentes às áreas identificadas para fins de regularização 

fundiária. 

 

Elaboração do memorial descritivo das unidades imobiliárias 

A Licitante deverá elaborar o memorial descritivo das unidades imobiliárias pertencentes às áreas 

identificadas para fins de regularização fundiária, contendo as seguintes informações: identificação do 

lote (número/código), localização do lote (quadra/bairro ou loteamento), proprietário (caso a Prefeitura 

disponibilize esta informação), área total do lote e da edificação (caso possua), medidas lineares e 

angulares na descrição do perímetro, confrontantes e descrição das coordenadas geográficas dos 

vértices definidores de seus limites. 

 

Elaboração de formulários para projetos de legitimação de posse para cada uma das unidades 

imobiliárias identificadas como de interesse social para regularização fundiária 

A Licitante deverá elaborar o formulário do projeto de legitimação de posse para cada uma das 

unidades imobiliárias identificadas como de interesse social para fins de regularização fundiária. Esse 

formulário servirá de base para orientar os fiscais da Prefeitura no trabalho de confirmação de dados 

“in loco”.  

O formulário deverá conter em sua folha de rosto os seguintes dados referentes a cada unidade 

imobiliária: 

 

Cabeçalho contendo os seguintes campos preenchidos pela Licitante: 

• Nome completo do contribuinte (a ser preenchido pela Prefeitura); 

• Endereço completo; 

• Código do imóvel – cadastro imobiliário da Prefeitura; 

• Ortofoto da quadra fiscal onde se localiza o lote a ser visitado; 

• Área do terreno – cadastro imobiliário da Prefeitura; 



                                                                                                                                                                
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

 
 

____________________________________________________________________________ Página 47 

47 

• Área do terreno constatada pela ortofoto; 

• Croqui do terreno – elaborado pela Licitante. 

 

A serem preenchidos pelos fiscais da Prefeitura quando da visita “in loco” aos lotes: 

• Nome, RG, CPF, estado civil e assinatura do proprietário; 

• Nome, RG, CPF, estado civil e assinatura do cônjuge/companheira do proprietário; 

• Croqui do terreno constatado; 

• Área do terreno medida; 

• Campo “Observações” para ser utilizado pelos fiscais em caso de necessidade; 

• Data, nome e assinatura do fiscal responsável pela coleta dos dados. 

 

No verso do formulário deverá constar uma tabela com as anuências dos confrontantes contendo os 

seguintes campos para preenchimento pelos fiscais da Prefeitura: 

• Nome completo, RG, CPF, estado civil e assinatura do proprietário (confrontante 1); 

• Nome completo, RG, CPF, estado civil e assinatura do proprietário (confrontante 2); 

• Nome completo, RG, CPF, estado civil e assinatura do proprietário (confrontante 3); 

• Nome completo, RG, CPF, estado civil e assinatura do proprietário (confrontante 4); 

• Nome completo, RG, CPF, estado civil e assinatura do proprietário (confrontante 5). 

 

Ainda no verso do formulário deve constar uma tabela de controle dos documentos necessários para a 

legitimação de posse, a ser cobrado do beneficiário(a) pelos fiscais da Prefeitura, contendo os seguintes 

campos: 

• (   ) Folha de rosto; 

• (   ) RG e CPF dos titulares beneficiários; 

• (   ) Certidão de casamento (se for casado(a)); 

• (   ) Comprovante de residência; 

• (   ) Certidão negativa de débitos municipais ( pessoa física); 

• (   ) Declaração de não ter outro imóvel no município. 

 

 

18. Sistemas de geoprocessamento – web, desktop e mobile 

 

Os sistemas terão como objetivo modernizar e tornar mais eficiente a gestão municipal e deverão ser 

subdivididos em SIG Desktop, SIG Web, SIG Mobile e Sistema de visualização e extração de medidas 

dos dados decorrentes do mapeamento móvel terrestre e do aerolevantamento para a Web.  

 

➢ SIG Desktop 

 

Dever ser software SIG de licença livre, enquadrado na GNU GPL, multiplataforma, que permita 

visualização, edição e análise de dados georreferenciados.  
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Deve permitir integração com outros pacotes open-source, tais como GRASS e MapServer, bem 

como estende funcionalidades através de plugins, desenvolvidos preferencialmente em Python e C++ 

e permitir conexão e uso de dados geoespaciais em formatos Drawing Exchange Format's, shapfiles, 

coverages, Mapinfo, PostGis, Image Files, entre outros, além integrar-se a Webservices no formato 

WMS e WFS. 

 

Módulo Base 

O software desktop de edição cartográfica deve possuir as seguintes caraterísticas e permitir 

funções básicas de: 

• Realizar conexões com dados geoespaciais. 

• Mover o mapa para qualquer direção, arrastando o mouse. 

• Aproximar o Mapa ou Imagem através da ferramenta Zoom In. 

• Afastar o Mapa ou Imagem através da ferramenta Zoom Out. 

• Aplicar Zoom aproximando objetos selecionados. 

• Retornar ao nível de aproximação anterior de Zoom. 

• Mostrar em tela os dados de qualquer objeto do mapa através de ferramenta específicas. 

• Executar ações predefinidas através de ferramenta nativa. 

• Adicionar, excluir e gerenciar camadas de dados vetoriais, raster, postgis, entre outras. 

• Desfazer seleção de objetos de camadas. 

• Realizar pesquisas simples e avançadas no mapa. 

• Abrir tabelas de atributos de camadas selecionadas. 

• Visualizar dados Raster de camada selecionada. 

• Alterar simbologia de dados, aplicando estilos variados para camadas de dados. 

• Editar camadas. 

• Adicionar e selecionar feições. 

• Mover, quebrar e cortar feições. 

• Mesclar Atributos de feições selecionadas. 

• Criar e alterar feições em polígonos. 

• Salvar alterações realizadas. 

• Permitir a criação de Pirâmides ou “overviews” para acelerar a visualização de uma camada 

raster. 

• Importar Shapfiles para Postgis. 

• Importar e Exportar dados geoespaciais em forma de vetor. 

• Criar MapFiles compatíveis com MapServer e programas derivados. 

• Criar Hiperlink's, relacionando dados gráficos com imagens. 

• Gerar Centroides de polígonos.  

• Criar favoritos geográficos. 

• Gerar Polígonos a partir de pontos.  

• Criar, exibir e alterar mapas temáticos qualitativos, quantitativos e baseados em regras.  
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• Dividir camadas vetoriais em arquivos isolados. 

• Importar Layers de outros projetos. 

• Permitir a impressão de mapas em páginas de formatos variados. 

• Calcular índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI). 

• Realizar a divisão de camadas vetoriais. 

• Permitir a criação de mosaico através da união de polígonos. 

• Gerar camada de pontos a partir de coordenadas XY. 

• Realizar a união de tabelas via propriedades de camada. 

• Extrair curvas de nível de um modelo digital de elevação. 

• Permitir a execução de processamento em lotes. 

• Permitir a criação de Mapas de Kernel. 

• Possibilitar o recorte de camadas a partir da delimitação de uma área de interesse, definida por 

outro layer. 

• Realizar a união de atributos espaciais por localização. 

• Permitir a importação de valores de altimetria de um Raster. 

• Realizar cálculos e produzir mapas de declividade. 

• Criar mapas Hiposométricos. 

• Permitir a criação de index de imagens em pastas. 

• Gerar edificações em 3D a partir de polígonos. 

 

O software desktop de edição de mapas deve possuir as seguintes características e funções 

avançadas: 

• Permitir o controle de acesso, através de cadastro e gestão de usuários e senhas, com 

especificação de perfis e restrições, bem como a veiculação do usuário a projetos específicos, 

desenvolvidos no cliente.  

• Permitir a visualização, navegação e redimensionamento do imageamento terrestre 

multidirecional em 360 graus, indicando o ângulo de visão, no mapa, a partir de um ponto de referência.  

• Gravar e exibir de forma didática o log de todas as ações e interações no sistema e no mapa, 

proporcionando a rastreabilidade por usuário, data, tipo de ação, tabela de dados, entre outras 

informações. 

• Ser totalmente integrado com a base de dados do cadastro imobiliário da contratante. 

 

Módulo Fazenda 

O software desktop fazenda deve possuir as seguintes caraterísticas e permitir funções básicas de: 

• Realizar pesquisa de dados tabulares por cadastro, inscrição, proprietário, responsável, tipo de 

logradouro, logradouro, número, complemento, bairro, cep, testada, terreno, área construída, área total, 

classificação imobiliária, entre outros, apresentando o resultado em uma única janela, de forma 

organizada, possibilitando a seleção dos objetos retornados, com sua imediata visualização no mapa. 
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• A partir de apontamento no Mapa ou imagem, apresentar em uma única janela, de forma 

organizada e didática, todas as informações referentes ao objeto, tais como logradouro, número do 

imóvel, complemento, tamanho do terreno, testada, proprietário, cep, bairro, medida do imóvel, 

aumento de área construída, entre outros, bem como a foto frontal vinculada, plantas quadra retificadas 

e documentos anexados ao referido cadastro. 

• Demonstrar a relação de integridade entre os dados do cadastro imobiliário da contratante e o 

geoprocessamento, realizado sobre o material fotogramétrico, exibindo o resultado de forma 

organizada, permitindo a fácil identificação das inconsistências. 

 

➢ SIG Web 

 

O sistema deverá apresentar as seguintes funcionalidades gerais: 

• permitir o controle de acesso e edição por perfil, usuário e senha. 

• sem limite de usuários; 

• ter funcionalidades específicas para uso dos servidores municipais e dos cidadãos. 

• ser subdividido em módulos setoriais, como: Base, Fazenda, Planejamento e Cidadão. 

• operar e ser compatível com todos os browsers (navegadores de internet) existentes no mercado 

e totalmente responsivo para o uso em quaisquer dispositivos (desktop, laptop, tablet e smartphone).  

• possibilitar conexão e uso de dados geoespaciais com integração à web Server nos formatos 

OpenGIS “Web Map Service” (WMS) e “Web Feature Service” (WFS), padrões estabelecidos pelo 

Consórcio OGC (Open Geoespatial Consortium).  

• permitir a gestão da base cartográfica e tabular multisetorial do município, por meio de 

funcionalidades, bem como a integração desta base aos sistemas de gestão municipal em uso na 

Prefeitura, como: tributação, arrecadação, fiscalização, patrimônio e assistência social. 

• permitir o armazenamento de dados em servidor da Prefeitura, local ou nas nuvens, com acesso 

pela intranet e internet. 

• proporcionar os protocolos padrão de segurança de dados. 

 

Módulo – Base 

 

Acesso 

• permitir o acesso de servidores municipais através de login e senha; 

• permitir o acesso de cidadãos através de login e senha; 

• permitir o logoff/desconexão do sistema; 

• permitir a redefinição de senha através do e-mail cadastrado. 

• permitir salvar as configurações de ambiente, definidas pelo usuário, ao realizar o logoff; 

 

Configuração 

O sistema deverá permitir a criação de secretarias (Fazenda, Obras, Meio Ambiente etc.), seguida 

pela configuração dos perfis de acesso por secretaria (administrador, editor e pesquisador), e depois 
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pela criação de usuários e configuração de permissões (funcionalidades, bases de dados 

georreferenciadas e documentos). 

 

De perfis  

• permitir criar e excluir; 

• permitir o vínculo à secretaria; 

• permitir a definição as funcionalidades, bases de dados georreferenciadas e documentos que 

poderão ser acessados por cada perfil. 

• Permitir a visualização de todos os perfis e permissões já cadastradas. 

 

De usuários 

• permitir cadastrar, inativar e excluir usuários: 

• permitir o vínculo do usuário com níveis de permissões, interdependentes; 

• permitir o vínculo do usuário à secretaria; 

• permitir a validação do cadastro de usuário através de e-mail; 

• inativa automaticamente o usuário por tempo de inatividade (60 dias); 

• permitir definir o tempo (dias) para tornar o usuário inativo; 

• permitir definir o perfil de acesso (administrador, editor e pesquisador) do usuário; 

• permitir alterar as funcionalidades, bases de dados georreferenciadas e documentos que poderão 

ser acessados pelo perfil do usuário. 

 

De pesquisa 

• permitir a definição das informações tabulares do banco de dados que serão pesquisáveis e 

exibíveis para cada perfil e secretaria vinculada; 

• permitir alterar a nomenclatura dos dados tabulares para facilitar a compreensão do usuário 

final; 

 

De controle de acessos 

• permitir o controle de acessos por usuário, contendo: 

o nome; perfil; secretaria vinculada; data e hora da criação do cadastro; verificação 

do e-mail; data e hora do último acesso; 

 

De auditoria 

• permitir a auditoria das alterações realizadas no mapa e dados tabulares pelos usuários, através 

da definição de campo e termo de pesquisa, reportando as seguintes informações: 

o usuário; data; hora; feição alterada; comando realizado; 

• permitir a visualização espacial da situação anterior e posterior à 

inserção/modificação/exclusão; 
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• permitir a filtragem da pesquisa dos campos da tabela, contendo: 

o contém; não contém; começa com; termina com; igual; diferente; limpar; 

 

De criação de formulários 

• permitir a inclusão, edição e exclusão de categorias de atendimento; 

• permitir a inclusão, edição e exclusão de campos de atributos para preenchimento; 

• permitir a inclusão, edição e exclusão de secretarias; 

 

Impressão 

• permitir a impressão, através do clique do mouse, na escala em tela com a orientação retrato e 

paisagem, nos tamanhos de página A0, A1, A2, A3, A4; 

 

Navegação  

 

Em ortofotos, ortoimagens, mapas e nuvens de pontos aérea 

• permitir a aproximação e o afastamento da visão através do teclado (+ e -) e mouse (scroll); 

• permitir a navegação sobre o mapa através do teclado (setas direcionais) e mouse (clique 

esquerdo e arrastar); 

• permitir a vinculação com o Google Maps, Bing e Open Street Map através de um clique do 

mouse, localizando o objeto espacial pesquisado e visualizado na base cartográfica da Prefeitura, na 

base cartográfica do Google Maps, Bing e Open Street Map, através de captura e compartilhamento 

automáticos das coordenadas do referido objeto espacial; 

• permitir alternar a visualização das ortofotos e/ou ortoimagens de acordo com a data do 

levantamento, inclusive exibir simultaneamente ortofotos e/ou ortoimagens, de dois ou mais 

levantamentos e períodos diferentes em janelas justapostas, para que o usuário possa navegar e analisar 

as alterações de feições urbanas ocorridas ao longo do tempo; 

 

Em fotos 360º esféricas e fotos de fachada 

• permitir a navegação a partir das fotos esféricas 360° ao longo da trajetória do levantamento, 

realizado nas vias urbanas, com a opção de zoom in ou zoom out, de girar sobre o eixo de captação, de 

ir para frente ou para trás, e com a indicação do campo de visão da foto sobre o mapa, sincronizada 

com a sua movimentação, para que o usuário consiga associar a visão aérea à visão das fotos 360° 

esféricas. Além da exibição do campo de visão, exibir também, de forma dinâmica, dados azimutais 

do campo de visão; 

• permitir a navegação a partir das fotos de fachada ao longo da trajetória do levantamento, 

realizado nas vias urbanas, com a opção de zoom in ou zoom out, de ir para frente ou para trás. 
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Em fotos 360º esféricas e/ou fotos de fachada com exibição simultânea 

• permitir a aproximação e o afastamento da visão através do mouse (scroll); 

• permitir a navegação entre as fotos; 

• permitir alternar a visualização das fotos esféricas 360° e/ou panorâmicas de acordo com a data 

do levantamento, inclusive exibir simultaneamente fotos 360° esféricas e/ou panorâmicas, de dois ou 

mais levantamentos e períodos diferentes em janelas justapostas, para que o usuário possa navegar e 

analisar as alterações de feições urbanas ocorridas ao longo do tempo; 

 

Em fotos 360° do Google Street View 

• permitir a vinculação com o Google Street View através de um clique do mouse, localizando o 

objeto espacial pesquisado e visualizado na base cartográfica da Prefeitura, na imagem do Google 

Street View, através de captura e compartilhamento automáticos das coordenadas do referido objeto 

espacial; 

 

Em nuvem de pontos terrestre 

• permitir a visualização tridimensional da nuvem de pontos LiDAR, captadas ao longo das vias 

do município, inclusive a visão aérea e com diferenciação de altura por coloração; 

• permitir a aproximação e o afastamento da visão através do mouse (scroll); 

• permitir a navegação na nuvem de pontos; 

• permitir visualizar perfil sobre a nuvem de pontos 

 

Medição  

Ortofotos, ortoimagens e mapas  

• permitir a inserção de coordenadas espaciais e a navegação até o local escolhido; 

• permitir a medição linear sobre o mapa; 

• permitir a exibição do valor da medição linear por segmento desenhado; 

• permitir a medição linear com snap sobre uma camada; 

• permitir a exibição do valor da medição linear com snap por segmento desenhado; 

• permitir a medição de área sobre o mapa; 

• permitir a exibição do valor da medição por segmento desenhado e o valor da área; 

• permitir a medição de área com snap sobre uma camada; 

• permitir a exibição do valor da medição de área com snap por segmento desenhado e o valor da 

área; 

• permitir a limpeza das medições realizadas. 
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Nuvem de pontos terrestre 

• permitir a obtenção de coordenadas espaciais do ponto escolhido; 

• permitir a medição linear sobre a nuvem de pontos LiDAR e exibição do valor da medição 

linear por segmento desenhado; 

• permitir a medição de área sobre a nuvem de pontos LiDAR e exibição do valor da medição 

por segmento desenhado e o valor da área; 

• permitir a medição de ângulo sobre a nuvem de pontos LiDAR e exibição do valor do ângulo 

por segmento; 

• permitir a limpeza das medições realizadas; 

• permitir exportar as medidas realizadas. 

 

Criação e edição de camadas  

• permitir a criação de camadas; 

• permitir a criação, edição e exclusão de registros de camada selecionada; 

• permitir a criação, edição e exclusão de atributos de camada; 

• permitir a alteração do tipo de dado do atributo: 

o bigint, boolean, character, character varying, double precision, integer, numeric, 

smallint e time stamp; 

• permitir a alteração do tipo de entrada do atributo: 

o texto, número, aeleção, multisseleção e multisseleção com quantitativo; 

• permitir a seleção das camadas que ficarão visíveis e invisíveis, desde que disponíveis para o 

seu nível de acesso; 

• possuir função de atração de nó, definida a tolerância de atração e a lista de feições que geram 

atração; 

• permitir a inclusão de vértice; 

• permitir a remoção de vértice; 

• permitir a duplicação de feição (unitário e conjunto); 

• permitir o arrasto de feição (unitário e conjunto); 

• permitir a rotação de feição (unitário e conjunto); 

• permitir a unificação de separação de polígonos; 

• permitir o salvamento da seção de trabalho;  

• permitir a exportação no formato ShapeFile, DXF e KML; 

• permitir a edição tabular e espacial de uma ou mais camadas, utilizando a exibição simultânea 

das ortofotos e/ou ortoimagens e/ou nuvens de pontos; 

• permitir a geração de mapas temáticos de forma dinâmica (gerado no momento da requisição 

do usuário) com os filtros: 

• valores únicos; 

• intervalo de classes, permitindo editar a quantidade de classes e permitindo a edição dos 

intervalos. 
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• permitir a geração de mapas de calor de uma camada selecionada; 

• permitir a geração de mapas temáticos por área de influência (buffer), a partir da seleção de 

feições geográficas ou desenho livre sobre o mapa, e estabelecimento da distância e relacionamento 

espacial (contido e intercepta); 

• permitir a exclusão de mapas no seletor de camadas. 

 

Pesquisa tabular e espacial  

• permitir a pesquisa tabular simples ou composta, em um ou mais campos, utilizando um ou 

mais parâmetros de seleção, exibindo os resultados de forma espacial e tabular; 

• permitir a pesquisa tabular de duas ou mais camadas simultaneamente, definindo um campo 

chave comum e a escolha de um ou mais campos por tabela, utilizando um ou mais parâmetros de 

seleção e de ordenamento dos dados, exibindo os resultados de forma espacial e tabular; 

• permitir a pesquisa espacial de um ou vários objetos, relacionados a uma ou mais camadas, 

exibindo os resultados de forma espacial e tabular; 

• permitir a captura e cópia de coordenadas espaciais através de clique do mouse (UTM, graus 

decimais e graus, minutos e segundos); 

• permitir a exibição das informações das camadas visíveis através do clique do mouse; 

 

Geração de relatórios 

• permitir a geração de relatório geral de dados por camada, em tabelas e gráficos;   

 

Criação de aplicativos para smartphones 

• permitir criação de aplicativos para coleta de dados em campo vinculados à secretaria; 

• permitir configurar: o nome do aplicativo, a secretaria vinculada, a imagem de referência 

(logotipo), se a captação do posicionamento geográfico será no início ou no fim da pesquisa, o tamanho 

da fonte, o horário do fim da pesquisa; 

• permitir a inclusão de componentes (controles visuais) de texto, numérico, seleção (combo), 

data e hora, imagem, áudio e vídeo; 

• permitir a edição de atributos dos componentes (controles visuais); 

• permitir a pré-visualização dos componentes inseridos na tela de aplicativos; 

• permitir inserir combos já cadastrados anteriormente em outros aplicativos; 

• permitir a exclusão do aplicativo; 

• permitir o gerenciamento do status de homologação do aplicativo; 

• permitir criar usuários de acesso aos aplicativos móveis, vinculando-o à uma secretaria; 

• permitir a alteração de dados de acesso do usuário aos aplicativos móveis; 

• permitir a exclusão do usuário aos aplicativos móveis; 

• permitir a consulta e visualização dos dados coletados nesses aplicativos por usuário; 
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• permitir realizar pesquisa cruzada entre tabelas de diferentes aplicativos e gerar e imprimir 

relatórios; 

• permitir configurar o aplicativo para capturar e salvar imagens, áudios e vídeos; 

• permitir criar e escolher trabalho de campo; 

• permitir criar e escolher nome de equipe;  

• permitir inserir e escolher nome de pesquisador de campo; 

• permitir vincular ao trabalho de campo a equipe e o pesquisador de campo; 

• permitir vincular ao trabalho de campo, à equipe e aos pesquisadores de campo, o acesso aos 

respectivos mapas temáticos (tabelas), respeitando as hierarquias de acesso; 

• permitir o monitoramento espacial e tabular, em tempo real ou posterior, do deslocamento dos 

pesquisadores durante as atividades em campo; 

• permitir o envio, automático ou por comando, dos dados coletados em campo para o cadastro 

imobiliário urbano; 

• permitir o gerenciamento, através de pesquisa, visualização, edição e emissão de relatórios dos 

dados coletados no trabalho de campo; 

 

Dashboards 

• permitir pesquisar os painéis existentes por nome; 

• permitir criar painéis de acesso individual, ou de acesso por um grupo de usuários ou de acesso 

indiscriminado; 

• permitir criar painéis atribuindo o nome do painel e o nível de acesso desejado; 

• permitir copiar um painel existente; 

• permitir redefinir o nível de acesso do painel; 

• permitir definir o painel prioritário de exibição, por usuário; 

• permitir excluir um painel; 

• permitir alterar o nome de um painel existente; 

• permitir incluir/excluir gráfico ao painel; 

• permitir incluir/excluir mais de um gráfico por painel; 

• permitir alterar a dimensão e o posicionamento em tela dos gráficos no painel; 

• permitir atribuir ao gráfico:  

• o título (nome);  

• o tipo de exibição dos dados, com pelo menos as opções de: barra, pizza, rosca, linha e radar; 

• a tabela de dados georreferenciados ou não georreferenciados a qual estará vinculado, e os 

campos desta que serão analisados, utilizando filtros; 

• as métricas utilizadas nos filtros, para os campos com dados numéricos, com pelo menos as 

opções de: soma, conta, média, máximo, mínimo e primeiro; 

• a legenda e os valores, sendo os valores (quantitativos) exibidos sobre o gráfico, sobre cada 

figura representativa; 
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• os “apelidos” aos campos em análise, para tornar o gráfico mais compreensível aos usuários. 

 

Elaboração de memorial descritivo 

• permitir a elaboração automática do memorial descritivo do imóvel contendo o ordenamento 

numeral e respectivas coordenadas geográficas dos vértices, as distâncias entre vértices, os ângulos 

azimutais e croquis de localização do lote e das unidades edificadas. 

• permitir que o memorial descritivo elaborado seja vinculado automaticamente ao imóvel como 

documento. 

• permitir a elaboração do croqui do imóvel contendo vértices e distâncias, devidamente 

numerados. 

 

Elaboração de boletim de informação cadastral 

• permitir a edição e configuração, pesquisa, visualização e impressão digital ou em papel de 

dados do imóvel no formato de Boletim de Informação Cadastral (BIC) do imóvel, contendo fotos de 

fachada, imagens aéreas, modelos topográficos, QRCode (Quick Response Code) e os respectivos 

dados tabulares constantes no cadastro imobiliário urbano. 

• permitir que o Boletim de Informação Cadastral gerado seja vinculado automaticamente ao 

imóvel como documento. 

 

Controle e rastreamento de chamadas telefônicas 

 

• permitir o registro automático da chamada telefônica; 

• permitir o rastreamento automático da origem geográfica da chamada telefônica no instante em 

que a ligação é recebida; 

• permitir a exibição automática da origem da chamada telefônica sobre o mapa; 

• exibir automaticamente os seguintes dados da chamada telefônica: nome do proprietário da 

linha, endereço completo, número do telefone com prefixo, origem (Particular, Público ou Móvel), 

data, hora, tipo da ligação (efetuada ou recebida); 

• permitir que o usuário insira dados para cada chamada telefônica através de formulários 

específicos da ouvidoria municipal, SAMU e Guarda Municipal; 

• permitir receber automaticamente, através de GNSS instalado em cada veículo, os dados de 

localização da frota do SAMU e Guarda Municipal; 

• permitir calcular automaticamente a distância da origem da chamada telefônica com pontos de 

referência pré-definidos, como: central de ambulância, guarda municipal, corpo de bombeiros, 

hospitais e delegacias, bem como da frota veicular em movimento; 

• permitir a execução de filtros, apresentados na forma de relatórios ou etiquetas, da base de 

dados georreferenciados das chamadas telefônicas registradas (recebidas, efetuadas, não atendidas) por 

data; 
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• permitir a impressão e exportação de relatório; 

• permitir a pesquisa por nome do proprietário da linha, logradouro + número do imóvel, bairro, 

telefone e/ou cidade. A pesquisa deverá ser visualizada por atributos e nos mapas e imagens disponíveis 

no SIG Web. 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do atendimento ao cidadão - telefônico; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de novos números telefônicos contendo os seguintes 

dados: nome do proprietário da linha, endereço completo, número do telefone com prefixo, origem 

(particular, público e móvel), fotos e demais informações pertinentes ao cadastro; 

 

Módulo Fazenda 

Cadastro imobiliário urbano 

Gestão das inconsistências 

• permitir a gestão das inconsistências entre os dados tabulares do cadastro imobiliário urbano e 

o mapa urbano, exibindo-as de forma organizada, permitindo a fácil identificação e solução das 

mesmas, visando uma paridade integral dos dados tabulares do cadastro imobiliário e mapa urbano; 

• permitir a visualização em quadro resumo de quantitativos gerais de parâmetros do cadastro 

imobiliário e de entidades espaciais do mapa urbano, bem como dos respectivos percentuais de 

correlação, em relação aos: imóveis prediais; imóveis territoriais; imóveis com 1 unidade cadastral; 

imóveis com múltiplas unidades cadastrais; áreas edificadas; valores venais; lotes; unidades cadastrais; 

edificações; logradouros; fotos panorâmicas; fotos 360° e unidades cadastrais com foto. 

• Permitir a consulta e edição tabular e espacial de lista de: lotes vetorizados que ainda não foram 

vinculados a um registro cadastral; registros cadastrais que não constam na base do cadastro imobiliário 

e que estão vinculados a lotes; registros cadastrais que constam na base do cadastro imobiliário e que 

não foram vinculados a nenhum lote no mapa; lotes que possuem o mesmo registro cadastral ou mesmo 

código de quadra e lote; quadras que existem na base do cadastro imobiliário mas não foram localizadas 

no mapa. 

Cadastro Mobiliário 

 

Gestão das inconsistências 

• permitir a gestão das inconsistências entre os dados tabulares do cadastro mobiliário e o mapa 

urbano, exibindo as inconsistências de forma organizada, permitindo a fácil identificação e solução das 

mesmas, visando uma paridade integral dos dados. 

 

 

Planta de Valores Genéricos 
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Simulação 

• permitir que o gestor analise tabular e espacialmente os dados do sistema em uso na Prefeitura, 

referente à planta de valores genéricos, e assim possa ampliar a sua visão e entendimento da 

problemática, criando índices técnicos e metas a serem perseguidas, inclusive quanto à gestão das 

inconsistências e da atualização dos dados; 

• permitir simulação dos dados atualizados dos valores genéricos; 

• permitir simulação de alíquotas no todo ou em parte dos imóveis (escalonado por intervalos de 

valor venal); 

• permitir visualizar sobre o mapa os imóveis com alteração de valor após a simulação 

(escalonamento por cores); 

• permitir visualizar o novo valor lançado de IPTU após a simulação; 

• permitir visualizar, de forma tabular e espacial, os imóveis que sofrerão aumento/redução do 

seu valor venal após a simulação; 

• permitir visualizar a participação contributiva, em percentual, de cada faixa de valor venal após 

a simulação; 

• permitir realizar consultas por qualquer campo do cadastro imobiliário da planta de valores, tais 

como: bairro, logradouro, loteamento, quadra, lote, edificação, proprietário, valor venal e zona 

homogênea. 

 

Atualização dos dados 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização tabular e espacial 

aos dados da Planta de Valores Genéricos. 

• permitir a exibição e identificação de todos os elementos espaciais dos imóveis da planta de 

valores, trazendo informações básicas, tais como: cadastro imobiliário, inscrição, área construída, tipo 

de unidade (ex.: público, privado), finalidade (ex.: saúde, administração, educação), loteamento, 

quadra, lote, proprietário, logradouro, documentos digitalizados e imagens, numeração predial, dados 

prediais conforme BIC, valor venal por metro quadrado da região, valor venal da edificação, valor 

venal do terreno, valor venal total do imóvel e zona homogênea pertencente; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: zonas homogêneas/fiscais, 

logradouro, quadra e lote; 

• permitir a visualização das pesquisas de campo; 

• permitir inserir novos valores de amostras de mercado; 

• permitir a integração dos dados de ITBI; 

• permitir inserir novos eixos e pontos de valorização e desvalorização; 
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Módulo Obras 

 

Cadastro das obras particulares 

• permitir a integração com a funcionalidade de fiscalização de obras – emissão de alvará de 

construção, a fim de cadastrar nova obra particular. Ao emitir o alvará de construção, automaticamente 

um novo cadastro de obra particular deverá ser criado. 

• permitir inserir documentos (upload) e cadastrar dados, como: localização, dados do 

proprietário do terreno; uso (residencial, comercial, industrial, prestador de serviço e misto), data de 

início e término (programada), ART, RRT, dados da empresa contratada (quando for o caso), nome e 

dados dos responsáveis técnicos, projetos arquitetônico e de engenharias e plantas diversas, memorial 

descritivo, requerimentos e declarações. 

• permitir a análise das obras particulares, em andamento e finalizadas, em painel com a 

visualização simultânea de várias informações e documentos da obra, em janelas que podem ser 

movimentadas e dimensionadas na tela, com a opção de salvamento da configuração da distribuição e 

tamanho das janelas, como: cronogramas, projetos, fotos e fiscalizações já realizadas. 

• permitir pesquisar e visualizar as obras distribuídas espacialmente ou na forma de tabelas. 

 

 

Módulo Infraestrutura 

 

Cadastro do leito carroçável  

 permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro dos leitos carroçáveis; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro dos leitos carroçáveis, em 

formulário específico, contendo os seguintes dados:   nome do logradouro, CEP, bairro, classificação 

da via em urbana (local, coletora, arterial e trânsito rápido) e rural (rodovia e estrada), tipo de 

pavimentação (asfalto, paralelepípedo, terra batida e cascalho), sentido de fluxo, velocidade máxima, 

comprimento total e por segmento, largura, obstáculo aéreos, dimensão da invasão por obstáculo, 

boletim de informação de logradouro (BCL), fotos e demais informações pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: rua, avenida, rodovia, 

estrada, motovia, ciclofaixa, ciclovia, canteiro central e obstáculos aéreos; 

 

Cadastro das calçadas 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro das calçadas públicas; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro das calçadas públicas, em 

formulário específico, contendo os seguintes dados: comprimento, largura, declividade, revestimento, 

meio fio (guia), fotos e demais informações pertinentes ao cadastro; 
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• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: calçadas, passeios (faixa 

livre), faixa de serviço, meio fio, faixa de acesso rampa, equipamentos mobiliários (caixa de correio, 

telefone público, banca de jornal, poste, hidrante, placas e pontos de ônibus) e passarelas; 

 

Cadastro da iluminação pública 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro de iluminação pública; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro da iluminação pública, em 

formulário específico, contendo os seguintes dados:  tipo construtivo de poste (concreto, metálico e 

madeira), altura de poste, largura da base do poste, tipo de braço (reto e curvo), altura de fixação de 

braço no poste, quantidade de braços, tipo de luminária (simples aberta, simples fechada e integrada), 

quantidade de luminária, altura da luminária ao chão, quantidade de lâmpada, tipo de reator magnético 

(interno ou externo), quantidade de reator, fotos, quantidade de fios entre postes, altura máxima e altura 

mínima da fiação instalada, e demais informações pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: poste, braço, luminária, 

lâmpada, reator, fiação e pontos de altura mínima e máxima da fiação em relação ao solo; 

 

Cadastro dos imóveis públicos  

 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro dos imóveis públicos municipais; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro dos imóveis públicos 

municipais, em formulário específico, contendo os seguintes dados:  nome do imóvel, propriedade do 

imóvel (próprio e locado), nome do logradouro, número predial, CEP, bairro, destinação do imóvel, 

(saúde, assistência, educação, esporte, cultura, lazer, administração, garagem, entre outros), subárea de 

atuação (escola, creche, UBS, UPA, hospital, CRAS, entre outros), fotos e demais informações 

pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: imóveis da saúde, 

assistência social, educação, esporte e lazer; 

 

Cadastro das áreas verdes e institucionais  

 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro das áreas verdes e institucionais; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro das áreas verdes e 

institucionais, em formulário específico, contendo os seguintes dados: nome da área, localização, tipo 

da área: verde (ecológica, paisagística, recreativa) e institucional (praças, ginásios, equipamentos 

públicos), fotos e demais informações pertinentes ao cadastro; 
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• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: áreas verdes e 

institucionais; 

 

 

Módulo – Planejamento 

 

Consulta prévia de viabilidade para exercício de atividade econômica (uso e ocupação do solo) 

• permitir a consulta prévia de viabilidade para exercício de atividade econômica realizada pelo 

cidadão e servidores municipais;  

• permitir a inserção da localização do imóvel pretendido para abertura de empresa, através das 

seguintes opções: 

• Definição do local através da imagem aérea do SIG Web; 

• Definição do local através do cadastro imobiliário; 

• Definição do local através de preenchimento de endereço (logradouro, número, CEP, bairro); 

• permitir a inserção do CNAE pretendido; 

• permitir a consulta da tabela de código CNAE da atividade pretendida, caso não o conheça; 

• permitir a inserção de atividades auxiliares de apoio a atividade principal; 

• permitir a inserção de dados do responsável pela consulta (nome, CPF, e-mail e telefone) para 

retorno da consulta prévia de viabilidade; 

• permitir apresentar a lista com os documentos necessários para a realização da abertura de 

empresa e orientações de acesso ao SIG WEB para upload dos arquivos; 

 

Consulta prévia de viabilidade para parcelamento do solo 

• permitir a consulta prévia de viabilidade para parcelamento do solo realizada pelo cidadão e 

servidores municipais;  

• permitir a inserção da localização do imóvel pretendido para desdobro ou unificação, através 

das seguintes opções: 

• Definição do local através da imagem aérea do SIG Web; 

• Definição do local através do cadastro imobiliário; 

• Definição do local através de preenchimento de endereço (logradouro, número, CEP, bairro); 

• permitir a inserção das dimensões de área e testada atual e pretendida de cada imóvel, quando 

for o caso de desdobro.  

• permitir a inserção de dados do responsável pela consulta (nome, CPF, e-mail e telefone) para 

retorno da consulta prévia de viabilidade; 

• permitir apresentar a lista com os documentos necessários para a realização do processo de 

desdobro ou unificação e orientações de acesso ao SIG Web para upload dos arquivos; 
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Módulo Meio Ambiente  

 

Cadastro arbóreo 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro arbóreo, arbustivo e herbáceo; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro arbóreo, arbustivo e 

herbáceo, em formulário específico, contendo os seguintes dados:  cadastro da unidade, localização 

(praça, canteiro, rotatória, passeio, área verde e imóvel público), tipo de vegetação (arbórea, arbustiva, 

herbáceo), classificação da arbórea (árvore, palmeira, conífera), classificação da arbustiva (arbustos), 

classificação da herbácea (piso vegetal, forrações, herbácea erguida) nome científico, nome popular, 

porte (altura e diâmetro do tronco), classificação da copa e tronco, classificação da folha, idade aparente 

(muito jovem, jovem e adulta), conservação (doença), sob fiação, dano a calçada, obstrução de calçada, 

obstrução de vias públicas, fotos, boletim cadastral e demais informações pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: unidades arbóreas, 

arbustivas, herbáceas e áreas verdes (praças, parques e jardins); 

 

 

Cadastro das áreas de preservação permanente (APP) 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro das áreas de preservação permanente (APP); 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro das áreas de preservação 

permanente, em formulário específico, contendo os seguintes dados:  número do cadastro,  tipo de 

imóvel (público ou privado), localização (zona, bairro, logradouro e número) informações do imóvel 

inserido em APP (inscrição imobiliária, informações de propriedade, número da matrícula, nome do 

proprietário, documentos pessoais do proprietário/locatário/ocupante, uso do imóvel, área construída e 

quantidade de pavimentos), ocupações irregulares (invasão e infração),  dimensões dos cursos d’água, 

nascentes, lagos e lagoas naturais e reservatórios artificiais, dimensões das faixas e áreas preservadas 

e não preservadas, fotos e demais informações pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: áreas e faixas de 

preservação permanente, cursos d’água naturais, nascentes e olhos d’água, lagos, lagoas e reservatórios 

artificiais; 

 

Módulo saúde 

Estratégia saúde da família – ACS 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais do cadastro da estratégia saúde da família; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro da estratégia saúde da 

família, em formulário específico, contendo os seguintes dados:  dados do imóvel (tipo do imóvel, 

localização, telefone, situação, zona, tipo de domicílio, acesso, quantidade de cômodos, material 
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construtivo, abastecimento de água, esgotamento sanitário, destinação do lixo, energia elétrica e 

animais), dados das famílias (número do prontuário, renda, membros, data de residência e responsável), 

dados do cidadão (CPF, nome, data de nascimento,  raça/cor, etnia, NIS, nome dos pais, nacionalidade, 

grau de instrução, situação no mercado de trabalho, orientação sexual, religião, condições de saúde e 

deficiência), dados da visita ao cidadão, dados da visita à família, profissionais da saúde, prontuário 

eletrônico, fotos e demais informações pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: famílias e imóveis; 

 

Módulo educação 

 

Cadastros de alunos, professores, demais funcionários e instituições de ensino da rede pública 

municipal 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais dos cadastros dos alunos, professores, funcionários e instituições de ensino da rede pública 

municipal; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares dos cadastros, em formulário 

específico, contendo os seguintes dados:  informações do aluno (nome, instituição de ensino vinculada, 

idade, ano escolar, período de ensino, nomes dos responsáveis, histórico de presença, histórico de 

avaliação, endereço residencial, telefone e foto); do professor (dados pessoais e profissionais); dos 

funcionários (dados pessoais e profissionais) e da instituição (alunos matriculados, quadro de 

professores e funcionários, idade atendida, horário de atendimento, dados da estrutura física e fotos) e 

demais informações pertinentes ao cadastro; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: residência de alunos, 

professor e funcionário e sede das instituições de ensino; 

 

Módulo assistência social 

 

Cadastros dos programas, serviços e benefícios sociais 

 

• permitir o amplo uso das funcionalidades de edição, pesquisa e visualização de dados tabulares 

e espaciais dos cadastros dos programas, serviços e benefícios sociais; 

• permitir a edição, inclusão e exclusão de dados tabulares no cadastro dos programas, serviços 

e benefícios sociais, em formulário específico, contendo os seguintes dados:  identificação da pessoa 

(nome, apelido, nome da mãe, CPF, NIS, RG e telefones de contato), dados do endereço (tipo do 

logradouro, cep, nome do logradouro, número, complemento, ponto de referência, localização do 

imóvel, bairro e CEP), composição familiar (nome completo, sexo, data de nascimento, idade, 

parentesco com pessoa de referência e pessoas com deficiência), especificações sociais, étnicas ou 

culturais da família, condições habitacionais da família (tipo de residência, material das paredes 

externas, acesso à energia elétrica, abastecimento de água, água canalizada, esgotamento sanitário, 
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coleta de lixo, número de cômodos, número de dormitórios, domicilio possui acessibilidade, área com 

risco de desabamento ou alagamento, área de difícil acesso e área de conflito/violência), condições 

educacionais, condições de trabalho e rendimento da família (carteira de trabalho, condição de 

ocupação, qualificação profissional, renda mensal, renda, valores recebidos de programas sociais, 

pessoas aposentadas e pessoas pensionistas), condições de saúde da família,  benefícios eventuais (tipo 

e número do registro), participação em serviços, programas e projetos (nome, tipo do serviço, unidade, 

data de ingresso e data de desligamento), fotos e demais informações pertinentes aos cadastros; 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: beneficiários, famílias 

cadastradas, famílias atendidas; 

 

Módulo - Habitação 

 

Cadastro da regularização fundiária urbana de interesse social e específico 

• permitir a pesquisar e visualização dos loteamentos em regularização fundiária urbana 

distribuídas espacialmente ou na forma de tabelas. 

• permitir inserir documentos (upload) e cadastrar dados, como: dados do legitimado, dados do 

loteamento, histórico de surgimento, localização, dados pessoais do proprietário do loteamento, 

documentos de propriedade, dados do morador, documentos pessoais do morador, relatório técnico da 

infraestrutura, projeto de regularização (levantamento planialtimétrico e cadastral, ART e RRT, planta 

do perímetro com matrículas, estudos preliminares, projetos urbanísticos, memoriais descritivos, 

propostas de soluções ambientais, estudo técnico de risco, estudo técnico ambiental, cronograma físico 

e termo de compromisso), requerimentos, declarações, fotos e demais informações pertinentes ao 

processo de regularização. 

• permitir a criação, edição e exclusão dos dados espaciais, tais como: loteamentos em 

regularização fundiária urbana, quadras, logradouros, lote e unidades cadastrais; 

• permitir o georreferenciamento dos projetos urbanísticos, em formato digital, sobre a imagem 

aérea, através de coordenadas ou posicionamento sobre o mapa; 

• permitir a análise do processo de regularização em painel com a visualização simultânea de 

várias informações e documentos do loteamento, em janelas que podem ser movimentadas e 

dimensionadas na tela, com a opção de salvamento da configuração da distribuição e tamanho das 

janelas, como: cronogramas, projetos e fotos; 

• permitir o encaminhamento do projeto de regularização aos órgãos estaduais responsáveis (se 

necessário); 

• permitir a consulta da legislação municipal, estadual e federal pertinente; 

 

Elaboração de formulário  

• permitir a geração de formulário de regularização fundiária, contendo memorial descritivo 

individualizado por lote, com respectivas informações (código do imóvel, área do terreno e 
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edificações), dados dos beneficiários e confrontantes (RG, CPF, estado civil), croqui de localização e 

espaço para assinatura dos interessados; 

 

Elaboração de ficha para cadastramento socioeconômico 

• permitir a geração de ficha para cadastramento socioeconômico, contendo dados do interessado 

(nome, data de nascimento, estado civil, CPF, RG, situação profissional, empresa que trabalha, renda 

e telefones de contato), dados do cônjuge e demais moradores, dados do endereço (tipo do logradouro, 

cep, nome do logradouro, número, complemento, ponto de referência, localização do imóvel, bairro e 

CEP), condição habitacional atual (tipo de residência, material das paredes externas, acesso à energia 

elétrica, abastecimento de água, água canalizada, esgotamento sanitário, destino do lixo), condições de 

saúde da família,  benefícios eventuais (tipo e número do registro), participação em serviços, programas 

e projetos (nome e valor recebido), possuidor de outro imóvel (dados do imóvel), informações 

complementares e local para assinatura do entrevistado; 

 

Emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) 

• permitir a emissão da Certidão de Regularização Fundiária, que deverá conter: nome do núcleo 

urbano regularizado, o projeto aprovado, localização, modalidade de regularização, responsabilidades 

das obras e serviços constantes do cronograma, listagem com nomes dos ocupantes e dados pessoais; 

 

 

Módulo Cidadão - solicitação via balcão  

• permitir abertura de protocolo por tipo de atendimento; 

• permitir inserção de novos tipos de atendimento; 

• permitir inserção dos dados da pessoa que está sendo atendida, como: nome, celular, telefone e 

e-mail; 

• permitir a seleção e vinculação do atendimento a um cadastro existente. 

• permitir a pesquisa aos dados básicos dos cadastros existentes nos sistemas em uso na 

Prefeitura; 

• permitir a pesquisa por número do protocolo; 

• exibir os dados básicos do cadastro selecionado para conferência; 

• permitir a inserção da solicitação do munícipe; 

• permitir anexar documentos ao atendimento; 

• permitir a visualização dos documentos já vinculados ao atendimento; 

• permitir inserção de informações adicionais ao atendimento; 

• permitir atribuição de status do atendimento; 

• permitir a criação de um novo status de atendimento; 

• permitir a visualização e impressão do histórico de atendimento do protocolo; 

• permitir fechamento automático do protocolo. 

• permitir a reabertura do protocolo; 
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• permitir a pesquisa, visualização e a impressão de relatório de atendimentos protocolados por: 

número de protocolo, período, bairro, nome, número cadastral, entre outros parâmetros; 

• permitir salvar o relatório gerado de atendimentos protocolados. 

 

 

➢ Web - Sistema de análise e extração de medidas dos produtos decorrentes do 

mapeamento móvel terrestre e aerolevantamento 

 

Informações Gerais: 

• Permitir acessar os dados hospedados nas nuvens; 

• Operar com “browser”, especificamente; 

• 1 (um) usuário por prefeitura contratante; 

• permitir a navegação a partir das fotos esféricas 360° ao longo da trajetória do levantamento, 

realizado nas vias urbanas e áreas externas, com a opção de zoom in ou zoom out, de girar sobre o eixo 

de captação, de ir para frente ou para trás, e com a indicação do campo de visão da foto sobre o mapa, 

sincronizada com a sua movimentação, para que o usuário consiga associar a visão aérea à visão das 

fotos 360° esféricas. Além da exibição do campo de visão, exibir também, de forma dinâmica, dados 

azimutais do campo de visão; 

• permitir a visualização tridimensional da nuvem de pontos LiDAR, captadas ao longo das vias 

do município, inclusive a visão aérea e com diferenciação de altura por coloração; 

• permitir a realização de medições de comprimento, distância, área, catenária e volume de 

feições urbanas, através da nuvem de pontos LiDAR e fotos 360°, com a opção de colorizar a nuvem 

de pontos com os dados radiométricos RGB, das fotos esféricas 360°; 

• permitir medições de distância, linha, área, catenária e volume de feições observadas sobre as 

fotos esféricas 360°;  

• permitir a visualização sincronizada das fotos esféricas 360° com a nuvem de pontos LiDAR 

terrestre, ortofotos e nuvem de pontos LiDAR aérea. 

 

Ferramentas de tomadas de medidas 

Deverá permitir: 

• Tomar medidas de distâncias na foto 360°; 

• Visualizar o vetor de tomada distância na foto 360° em janelas justapostas que contenham dados 

da nuvem de pontos terrestre, ortofotos e nuvem de pontos aérea; 

• Tomar medidas de distância em XYZ, através e uma polilinha de dois pontos; 

• Tomar medidas de distâncias da projeção de um ponto, com coordenadas XYZ sobre uma 

superfície e deste ponto até outro ponto na mesma superfície; 

• Tomar medidas de distâncias da projeção de um ponto, com coordenadas XYZ, sobre uma 

superfície e deste ponto projetado até outro ponto na mesma superfície e também deste outro ponto na 

superfície até o ponto inicial, com coordenadas XYZ, formando um triângulo retângulo; 
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• Tomar medidas de distância entre dois pontos no eixo vertical; 

• Tomar medidas de distância entre dois pontos no eixo horizontal; 

• Tomar medidas de distância perpendicular a uma linha de referência; 

• Tomar medidas de distância vertical a partir da superfície do terreno. 

• tomar medidas de comprimento utilizando polilinhas com dois ou mais pontos desenhados 

aleatoriamente; 

• tomar medidas de comprimento de um arco a partir de 3 pontos. 

• medir a área de um polígono com 3 ou mais pontos, desenhados aleatoriamente; 

• medir a área de um polígono desenhado no plano vertical, a partir de deslocamento na diagonal; 

• medir a área de um polígono no plano vertical, a partir de um plano definido por 3 pontos; 

• medir a área de um polígono no plano horizontal; 

• medir, a partir de uma distância vertical aleatória do solo, medir a área de um polígono 

retangular no plano horizontal. 

• medir a comprimento da linha catenária entre dois pontos e a altura de seu ponto mais baixo ao 

solo (vão livre); 

• medir o comprimento da linha catenária entre dois pontos e a altura do seu ponto mais baixo 

em relação a um plano horizontal pré-definido (vão livre). 

• calcular o volume de um prisma retangular desenhado aleatoriamente; 

• calcular, a partir de uma distância vertical aleatória do solo, o volume de um prisma retangular. 

 

 

19. Capacitação dos servidores para utilização e configuração dos sistemas de informações 

geográficas (SIG) 

 

Caberá à Licitante apresentar manuais específicos para a utilização e configuração dos 

sistemas de geoprocessamento. 

Treinamento 

A Licitante deverá prover treinamento, através de profissionais qualificados, aos servidores 

municipais que farão uso dos sistemas de geoprocessamento e do departamento de informática. O 

treinamento será predominantemente remoto, por internet. Caberá o proponente a instalação e 

padronização das tecnologias de comunicação por voz e mensagens instantâneas entre os 

computadores do proponente e Contratante, sendo que ambos terão acesso remoto ao computador 

do servidor treineiro da CONTRATANTE. O treinamento remoto será individual ou para grupo 

de servidores e deverá ser pré-agendado com o proponente e ministrado no período das 08:00h às 

12:00h e das 14:00h às 18:00h com carga horária de até 2h/semana. O treinamento deverá estar 

concluído em até 6 meses do início do contrato. 
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Assessoria Técnica 

O proponente deverá prestar assessoria técnica, através de profissionais qualificados, aos 

servidores municipais que farão uso e configuração dos sistemas de geoprocessamento, visando 

solucionar dúvidas sobre os sistemas de geoprocessamento, instalação, realização de backup e 

configuração, bem como consolidar conceitos aprendidos durante o treinamento. A assessoria 

técnica deverá ser prestada remotamente, de forma idêntica à descrita para o treinamento. A 

Assessoria deverá funcionar como plantão de dúvidas, sendo que o proponente deverá prestar o 

atendimento no período das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, de segundas às sextas-feiras, 

exceto feriados, até o término do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo César Santos Neves 

Secretário Executivo
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO Nº. 12/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 

SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

(CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, 

TERRITORIAL E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 

INTEGRANTES DO CONSÓRCIO 

 

O CIMPAR - CONSÓCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA, com sede na Av. Rui Barbosa, 642, Santa Terezinha - CEP: 36045-410, Juiz 

de Fora – MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.565.740/0001-45, neste ato representado 

pelo seu Presidente, Sr José Maria Novato, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº..............., 

realizado em..................., processo licitatório n............, REGISTRA os preços da(s) empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 

atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes  nas 

Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 c/c previsão legal de licitação compartilhada, artigo 17, 

da Lei Federal n. 11.107/05, que incluiu § 1º, no artigo 112, da Lei Federal 8.666/ e suas 

alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para SERVIÇOS DE 

AEROLEVANTAMENTO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO (CTM) PARA 

MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, TERRITORIAL E 

FISCAL DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO, com a finalidade 

especificada nos termos do Pregão nº ................, juntamente com a documentação e proposta 

de preços apresentadas pela empresa vencedora, conforme o Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO. 

2.1 - Os preços a serem pagos, constam  no Anexo I deste instrumento, e nele estão inclusos 

todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, 

seguros, fretes, material, mão-de-obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à execução 

do objeto; e 

2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 

que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, 
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mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

3.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

3.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) Não formalizar contrato, ser for o caso, decorrente do Registro de Preços ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos 

praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial da ata de registro de preços decorrente do 

registro de preços; 

3.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do 

instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços; 

3.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente; 

3.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento; 

3.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento; 

3.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação; e 

3.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

4.1 - O pagamento dos serviços a serem executados poderá  efetuado em parcelas, conforme 

medições apresentadas, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as 

medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE; 

4.2 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal e dos 

documentos pertinentes, constantes na minuta do contrato, ao contratante. Estando os 
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documentos aptos, o pagamento será efetuado em até 30 dias da sua efetiva entrada na 

Contabilidade; 

4.3 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em 

Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas 

com código de barras, uma vez satisfeitas as demais condições do presente Instrumento de 

Contrato; 

4.4 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa 

SRF nº. 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº. 791, de 

10/12/2007). Caso não faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo 

com a referida Instrução; 

4.5 - A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação 

e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado, que recomeçará a ser contado 

integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 

Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o 

atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para pagamento até a data 

correspondente ao efetivo pagamento da parcela; 

4.7 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

4.9 - O pagamento somente será realizado para os serviços prestados na Ordem de Serviços 

emitida pelo Município contratante. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA. 

5.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do 

dia de sua publicação no órgão de imprensa oficial, vedada a sua prorrogação; e 

5.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará 

como termo inicial o recebimento da Autorização de fornecimento/Nota de Empenho, e como 

termo final a execução do objeto. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

6.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias 

e serão especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO. 

7.1 - O prazo de vigência da Contratação será variável, conforme a necessidade da 

administração, sendo que sua eficácia dar-se-á a partir da data da emissão da Autorização de 

Fornecimento/Execução e da Nota de Empenho; 

7.2 - O objeto licitado será entregue/executado rigorosamente de acordo com suas 

especificações contidas na planilha de serviços (que faz parte do Edital), e na proposta da 
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empresa vencedora, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se 

constarem de proposta apresentada, por escrito, e aprovada pelo contratante; 

7.3 - Caso venham a acontecer impedimentos de ordem operacional, financeira ou institucional 

com o convocado, a contratante poderá contratar o mesmo objeto, atendendo a ordem de 

classificação na licitação, conforme § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, consolidada; 

7.4 - A responsabilidade pela entrega/execução do objeto em tempo hábil e do pessoal 

necessário, será da Contratada. Consequentemente, ela não poderá solicitar prorrogação de 

prazo, nem justificar retardamento na conclusão da entrega/execução do objeto em decorrência 

de qualquer tipo de lapso referente a estes itens; e 

7.5 - Somente será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, mediante a expressa anuência prévia do Contratante. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 

OBJETO. 

8.1 - A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada na forma do artigo 67 de Lei nº 

8.666/93, consolidada; 

8.2 - O prazo de início de execução admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, 

devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 

8.2.1 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital; 

8.2.2 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no Edital, nos limites permitidos na 

Lei nº 8.666/93, consolidada; 

8.2.3 - Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 

Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência; e 

8.2.4 - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal. 

8.3 - A execução do objeto não exclui a responsabilidade da empresa quanto à qualidade do 

mesmo ofertado. 

8.4 - O órgão requisitante não será obrigado a usar o quantitativo total do objeto, podendo 

assim, haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por Lei. 

8.5 - Caso o objeto não corresponda às especificações exigidas, a licitante deverá providenciar, 

no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da data de notificação, a 

sua substituição. 

8.6 - O recebimento definitivo se dará mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo 

e dependerá do atendimento integral das condições exigidas no edital e neste Termo de 

Referência. 

8.7 - A licitante deverá executar o objeto após a solicitação das Secretarias e dos demais Órgãos 

através de Autorização de Fornecimento. 
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do (s) produto (s), sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da 

Lei nº 8.666/93, a saber: 

9.1.1 Multa das seguintes formas: 

9.1.2.1 Advertência; 

9.1.2.2 Multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 

valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 

encontre-se parcialmente executado; 

9.1.2.3 Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por centro), incidente 

sobre o valor da proposta adjudicada, nos casos de descumprimento do prazo para retirada da 

Ordem de Fornecimento ou atraso quanto ao prazo de entrega dos produtos objeto da licitação, 

calculada pela fórmula: 

 

M = 0,01 x C x D 

 

Tendo como correspondente: 

M = valor da multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso. 

9.1.2.4 Multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, no caso 

de descumprimento das previsões do item 2.8 da CLÁUSULA SEGUNDA; 

9.1.2.5 Multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da proposta adjudicada, pelo 

atraso e/ou pela recusa em fornecer o(s) produto(s) adjudicado(s); 

9.1.2.6 Para efetuar o pagamento da multa, eventualmente imposta, ser-lhe-á concedido o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. Após esse prazo, não sendo efetuado o 

pagamento, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e seus 

dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do 

Município, podendo ainda a administração deduzir de qualquer crédito a ela devido, cobrados 

diretamente ou judicialmente; 

9.2 Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses 

em que o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, ou ainda: 

9.2.1 Cometer fraude fiscal; 
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9.2.2 Apresentar documento falso; 

9.2.3 Fizer declaração falsa; 

9.2.4 Comportar-se de modo inidôneo, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93; 

9.2.5 Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido; 

9.2.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

9.2.7 Não mantiver a proposta; 

9.2.8 Para os fins do item 10.2.4; 

9.2.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a CONTRATADA 

ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada; 

9.2 Caso a empresa se recuse a retirar a Ordem de Fornecimento e a fornecer o (s) produtos (s) 

adjudicado (s), aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, devendo as 

licitantes remanescentes serem convocadas na ordem de classificação de suas propostas na 

etapa de lances; 

9.3 Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/93; 

§ 1º. As sanções previstas nos itens 9.1.2.3, 9.2, 9.2.9, não são cumulativas entre si, mas 

poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos; 

9.4 As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

9.5 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 

sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

9.6 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da 

Lei nº 8.666/93. 

9.7 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito 

Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

9.8 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
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9.9 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual 

em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 

10.1 - A contratada obrigar-se-á a: 

10.1.1 - Executar o objeto licitado nas condições previstas no edital; 

10.1.2 - Manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Instrumento; 

10.1.3 - Executar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, 

às condições gerais e específicas desta Ata, às disposições da legislação em vigor, bem como 

aos detalhes e instruções fornecidos; 

10.1.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados 

em razão da execução do objeto; 

10.1.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia 

e expressa anuência da contratante; 

10.1.6 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras desta Ata e legislação 

vigente, a entrega do objeto adjudicado; 

10.1.7 - Executar o objeto da licitação de acordo com o prazo estabelecido nesta Ata, os quais 

serão recebidos pelo(s) servidor(es) a ser(em) designado(s) pela Administração; 

10.1.8 - Apresentar os documentos de cobrança, inclusive Nota(s) Fiscal(is) /Fatura(s), com 

descrição completa dos serviços, com discriminação das máquinas e veículos envolvidos; 

10.1.9 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 

8.666/93, consolidada; 

10.1.10 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da contratada; e 

10.1.11 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

licitação, inclusive aquelas relativas às especificações. 

10.2 - A contratante obrigar-se-á a: 

10.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a 

perfeita execução do objeto licitado; 

10.2.2 - Notificar à contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em 

função da execução do objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 

10.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida na Cláusula Quinta 

desta Ata; 

10.2.4 - Rejeitar no todo ou em parte o que estiver fora das especificações ou em desacordo 

com as obrigações assumidas pela contratada; 
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10.2.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a 

execução do objeto contratado, verificando a sua correspondência com as especificações 

prescritas no edital, atestando sua conformidade; 

10.2.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas 

no anexo I do instrumento convocatório; e 

10.2.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO. 

11.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 

da Lei nº. 8.666/93, consolidada, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se 

for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS. 

12.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93, consolidada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA ADESÃO POR OUTROS 

ÓRGÃOS. 

13.1 - A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo ente 

Contratante, representada por servidor, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, consolidada, 

o qual deverá atestar a execução dos serviços, observados a Cláusula Nona desta Ata, sem o 

que não será permitido qualquer pagamento. 

13.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

13.3 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 

Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, os quantitativos dos itens registrados na 

Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.4 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 

na totalidade, ao dobr do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

14.1 - Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preços serão consideradas 

como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por ofício protocolizado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO. 

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora/MG, para dirimir quaisquer dúvidas, 

porventura oriunda da presente Ata de Registro de Preços. 

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Ata de Registro de Preços em 03 

(três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas igualmente signatárias. 

Xxxxxxx/xx, xx de xxxxx de xxxx. 

 

__________________________________________ 

CONSÓRCIO XXXXX 

CONTRATANTE 

_________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________ CPF: ______________________________ 

 

_____________________________ CPF: ______________________________ 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº. 12/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 

 

 

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO .................. E A EMPRESA ......................., 

PARA SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

(CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, 

TERRITORIAL E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 

INTEGRANTES DO CONSÓRCIO, CONFORME 

PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS EM 

ANEXO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. 

 

O MUNICIPIO DE ......................., com sede à XXXXXXXXX, nesta Cidade, representado 

pelo Exmº. Sr. XXXXXXXXX, PREFEITO MUNICIPAL, neste ato denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxx, neste ato denominada 

simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.° ______________, com sede à Rua 

xxxxx, representado pelo Sr. _______________, tendo em vista o julgamento da Comissão 

Permanente de Licitação, objeto do Pregão nº 12/2021, devidamente homologado pelo Prefeito 

Municipal, no processo n.° 15/2021, resolvem assinar o presente CONTRATO, de acordo com 

a Lei n° 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

1.1 - A CONTRATADA, por este ato e instrumento se obriga e se compromete a prestar para 

a CONTRATANTE, SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

(CTM) PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA, TERRITORIAL 

E FISCAL DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIOL, conforme Pregão nº 

12/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1 - A CONTRATANTE se obriga e compromete a pagar a CONTRATADA pela execução 

dos serviços, o valor de R$ x,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), o qual será pago nas condições 

abaixo descriminadas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

3.1 - O pagamento dos serviços a serem executados poderá efetuado em parcelas, conforme 

medições apresentadas, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as 

medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE. 

3.2 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal e dos 

documentos pertinentes, constantes na minuta do contrato, a Secretaria Municipal de Finanças. 

Estando os documentos aptos, o pagamento será efetuado em até 30 dias da sua efetiva entrada 

na Contabilidade. 

3.3 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em 

Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas 

com código de barras, uma vez satisfeitas as demais condições do presente Instrumento de 

Contrato. 

3.4 - A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresenta, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa 

SRF nº. 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº. 791, de 

10/12/2007). Caso não faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo 

com a referida Instrução. 

3.5 - A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação 

e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 4.1 que recomeçará 

a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação. 

3.6 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 

Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o 

atraso. É devida desde a data limite fixada no Contrato para pagamento até a data 

correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

3.7 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

3.8 - O pagamento somente será realizado para os serviços prestados na Ordem de Serviços 

emitida pelo Município aderente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. 

4.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se 

obriga a: 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula do presente instrumento, dentro 

do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas; 

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado do serviço objeto deste 

Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços; 

c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, 

que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
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d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do Contrato; e 

e) Liquidar a despesa oriundas desse contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 

5.1 - Para execução dos serviços objeto deste Contrato, além do que consta no Termo de 

Referência, a CONTRATADA se obriga a: 

a) executar fielmente o serviço contratado conforme as especificações estipuladas, no memorial 

descritivo e informações complementares constantes dos anexos do edital, bem como obedecer 

rigorosamente às normas técnicas da ABNT; 

b) atender às determinações regulares do representante designado pela CONTRATANTE, bem 

assim as da autoridade superior; 

c) responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

d) manter, na direção dos serviços, profissionais legalmente habilitados pelo CREA, que será 

preposto;  

e) Substituir, dentro de vinte e quatro horas, empregado, cuja presença no local dos serviços 

for julgada inconveniente pela Administração, no interesse do cumprimento do Contrato; 

f) Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, 

acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços; 

g) A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos neste item, não 

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 

o objeto do Contrato ou restringira regularização e o uso da obra; 

h) Manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação; 

i) A CONTRATADA se obriga a cumprir integralmente todas as normas legais e respectivos 

regulamentos relativos à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como todas as outras 

medidas especiais de proteção, previsto na legislação; 

j) Cumprir as condições de execução previstas no edital; e 

k) em caso de atraso nos serviços, os mesmos, só serão aceitos mediante justificativa - caso 

fortuito ou força maior - apresentadas com antecedência à paralisação dos referidos serviços e, 

após análise e parecer do secretário responsável pela fiscalização do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

00000-000 - REGISTRO DE PREÇO (000000.0000000000.000.000000000000-00000). 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO. 

7.1 - A fiscalização da execução dos serviços ficará sob a responsabilidade do responsável pela 

Secretaria requisitante, podendo, o mesmo delegar tal função a outro servidor pertencente à 

referida secretaria. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO. 

8.1 - O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município, ou 

outro meio legal. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. 

9.1 - O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com eficácia mediante 

empenho e Ordem de Serviço pela CONTRATADA, findando-se em 12 meses, contados a 

partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia 

do início e incluindo-se o do vencimento. Somente se iniciam ou vencem os prazos 

estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante podendo ser prorrogados de acordo 

com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com o orçamento do 

exercício correspondente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO. 

10. Eventuais reajustes de preços deverão seguir os mesmos índices de reajustes do tributos 

municipais do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO. 

11.1 - É permitida a prorrogação do prazo de execução, desde que mantidas as mesmas 

condições do Contrato original. Na prorrogação será justificado o interesse público e a causa 

de sua aplicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGULAMENTAÇÃO. 

12.1 - O presente contrato regulamenta-se pelas normas constantes da Lei Federal n° 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

13.1 - Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos nos parágrafos 1º e 2º do art. 57 e art. 65, da Lei nº 8.666/93; 

e 

13.2 - Durante a execução da obra, se houver necessidade de modificação do projeto para 

adaptações justificadas, a empresa manterá os mesmo preços e condições do Contrato original. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS. 

14.1 - A (s) CONTRATADA (s) poderá (ão) ser aplicada (s) a (s) seguinte (s) sanção (ões), 

além das responsabilidades por perdas e danos em caso de descumprimento total ou parcial do 

presente contrato, de acordo com a gravidade do caso: 

a) advertência; 

b) Fica estabelecida a multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato aplicável a critério 

da CONTRATANTE se os serviços não forem prestados de acordo com que se estabelece nas 

demais cláusulas deste instrumento; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de fornecer e contratar 

com o xxxxxxxxx pelo prazo de até 02 (dois) anos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, podendo, inclusive, suspender o pagamento 

da última medição apresentada, ou ainda até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção 

aplicada com base na alínea anterior. 

§ 1º - As multas previstas nos subitens acima serão descontadas de imediato no pagamento 

devido ou cobradas judicialmente, se for o caso. 

§ 2º - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a 

da alínea "b", facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

§ 3º - As penalidades de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município e 

declaração de inidoneidade serão declaradas em função da natureza e gravidade da falta 

cometida. 

§ 4º - A sanção da alínea "d", desta cláusula é da competência do Chefe do Poder Executivo, 

facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

§ 5º - As demais sanções previstas as demais sanções da alínea "a", "b" e "c" desta cláusula são 

de competência do Secretário requisitante. 
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§ 6º - Serão sempre observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como 

a prévia citação do Contratante para todos os atos praticados pela Administração Pública nesses 

casos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO. 

15.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as partes, 

bem como por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos previstos no Art. 78 da Lei 

Federal n° 8.666/93, dentre eles: 

a) não cumprimento pela CONTRADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos ou seu cumprimento irregular; 

b) lentidão do cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade 

da conclusão dos serviços no prazo estipulado; 

c) atraso injustificado no início da execução da obra; 

d) paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação ao Município por prazo 

superior a 5 (cinco) dias; 

e) subcontratação total do objeto do Contrato, sem prévia autorização do Contratante, 

associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total, bem como fusão, 

cisão ou incorporação não admitidas no Contrato; 

f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pelo Município para a 

fiscalização da execução do Contrato, assim como as de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

h) decretação de falência da CONTRATADA; 

i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO; 

j) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução do Contrato; 

k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Prefeito Municipal; 

l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato; 

m) caso a Empresa paralise a Obra sem motivo justificável e sem prévia comunicação ao 

Município, o presente Contrato será rescindido unilateralmente, ficando retido a caução 

depositada pela Empresa e sendo convocado a Empresa classificada em 2º Lugar na Licitação, 

para dar prosseguimento a Obra, na forma da Lei; 

o) na eventualidade da empresa contratada não cumprir, na íntegra, a planilha de execução da 

obra, ficará sujeita a indenização dos danos causados além de multa de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato. Neste caso, será de imediato declarado rescindido o contrato, transferindo-o 
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para a Segunda classificada na licitação ou, mediante manifestação contrária, a convocação das 

demais, pela ordem, até a efetivação do novo contrato ou, ainda, a renovação do processo 

licitatório; 

p) na ocorrência do disposto no item anterior, a Contratada na condição de inadimplente ficará 

suspensa de participar em novas licitações da administração direta e indireta deste município; 

15.2 - Declarada a rescisão do contrato, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE 

apenas o pagamento da obra realizada, deduzidos os valores relativos às multas e indenizações; 

e 

15.3 - A eventual aceitação da obra por parte do CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que 

eventualmente venham a ser detectados posteriormente, ficando as despesas decorrentes da 

reparação por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO. 

16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de xxxxxxx para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

do presente instrumento e, estando assim, justo e contratados, mandaram que lhes preparassem 

03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme 

vai por todos assinado e pelas testemunhas a tudo presente, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

Xxxxxxxx/xx, xxx de xxxxx de XXXX. 

 

__________________________________________ 

MUNICÍPIO DE xxxxxxx 

CONTRATANTE 

 

 

__________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

_____________________________ CPF: ______________________________ 

 

_____________________________ CPF: ______________________________ 

ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
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Ao Consórcio 

A/C Comissão de Licitações 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas e anexos do Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 12/2021, para a execução de serviços especializados denominados de 

Serviços de Controle Fiscal e Redução de Perda Tributária Municipal e, após termos tomado 

pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, com as quais concordamos e 

aceitamos, sem qualquer ressalva, passamos a formular a seguinte proposta comercial. 

Propomos executar sob nossa integral responsabilidade e risco os serviços objeto do PREGÃO 

PRESENCIAL N.º 12/ 2021 , pelo preço global de R$ _______________ 

(______________________________________________), obtido do cálculo dos preços 

unitários e totais ofertados por esta empresa na Planilha Orçamentária anexo a esta proposta, 

observadas as condições de pagamento estabelecidas no instrumento convocatório. 

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todos os fornecimentos de materiais, 

máquinas, equipamentos, mão de obra e aparelhamento necessários para a perfeita execução 

dos serviços, assim como todas as despesas diretas e indiretas de nossa responsabilidade, sem 

qualquer exceção, decorrentes do contrato ou de sua execução, constituindo-se os referidos 

preços na única remuneração devida pela Contratante a esta empresa. 

Declaramos também que todos os serviços serão prestados em conformidade com as 

especificações técnicas constantes do Termo de Referência e com as condições impressas na 

MINUTA DO CONTRATO, integrantes do Edital, as quais conhecemos e aceitamos em todos 

os seus termos, sem qualquer exceção. 

Concordamos que nenhum direito a indenização, reembolso ou compensação a qualquer título, 

nos será devido, caso nossa proposta não seja aceita pelo Consórcio. 

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para o 

recebimento dos envelopes nesta licitação. 

O representante de nossa empresa, cuja razão social é __________________________ 

________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________________ e Inscrição Estadual 

n.º ______________________, que assinará o contrato é o Sr. _____________________, 

CPF/MF n.º ______________________ e RG n.º ________, residente à rua 

_______________________ n.º ________, bairro ____________________, na cidade de 

_____________ Estado _________________. 

__________________, aos _____ de ______________ de 2021 
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ANEXO VIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 

 

A presente planilha deverá ser utilizada pela empresa para a apresentação da proposta de preços 

dos produtos/serviços abaixo relacionados, bastando preenchê-la nos campos próprios e 

posteriormente colocada juntamente com os demais documentos no envelope nº 01 “proposta”. 

 

Aerolevantamento fotogramétrico RGB e IR e perfilométrico LiDAR - com aeronave tripulada 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de km² 
valor total ref. 

13 área urbana até 2 km² R$ 21.423,33 km² 19,00 R$ 407.043,33 

7 área urbana até 4 km² R$ 14.643,00 km² 20,15 R$ 295.056,45 

6 área urbana até 6 km² R$ 13.172,73 km² 28,70 R$ 378.057,45 

5 área urbana até 8 km² R$ 11.356,33 km² 35,75 R$ 405.988,92 

3 área urbana até 15 km² R$ 8.081,43 km² 34,50 R$ 278.809,45 

4 área urbana até 50 km² R$ 7.197,73 km² 91,00 R$ 654.993,73 

2 área urbana acima de 50 km² R$ 4.441,90 km² 335,00 R$ 1.488.036,50 

Mobilização do voo tripulado 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade quantidade valor total ref. 

13 área urbana até 2 km² R$ 34.585,00 serviço 13 R$ 449.605,00 

7 área urbana até 4 km² R$ 34.448,50 serviço 7 R$ 241.139,50 

6 área urbana até 6 km² R$ 33.328,50 serviço 6 R$ 199.971,00 

5 área urbana até 8 km² R$ 33.328,50 serviço 5 R$ 166.642,50 

3 área urbana até 15 km² R$ 33.328,50 serviço 3 R$ 99.985,50 

4 área urbana até 50 km² R$ 29.880,40 serviço 4 R$ 119.521,60 

2 área urbana acima de 50 km² R$ 29.880,40 serviço 2 R$ 59.760,80 

Aerolevantamento fotogramétrico RGB - com aeronave não tripulada 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de km² 
valor total ref. 

13 área urbana até 2 km² R$ 13.429,72 km² 19,00 R$ 255.164,68 
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7 área urbana até 4 km² R$ 11.711,27 km² 20,15 R$ 235.982,02 

6 área urbana até 6 km² R$ 10.133,43 km² 28,70 R$ 290.829,54 

5 área urbana até 8 km² R$ 7.807,50 km² 35,75 R$ 279.118,13 

3 área urbana até 15 km² R$ 4.524,90 km² 34,50 R$ 156.109,05 

Mobilização do voo não tripulado 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade quantidade valor total ref. 

13 área urbana até 2 km² R$ 16.500,90 serviço 13 R$ 214.511,70 

7 área urbana até 4 km² R$ 15.630,30 serviço 7 R$ 109.412,10 

6 área urbana até 6 km² R$ 21.041,00 serviço 6 R$ 93.632,00 

5 área urbana até 8 km² R$ 21.041,00 serviço 5 R$ 78.026,67 

3 área urbana até 15 km² R$ 21.041,00 serviço 3 R$ 46.691,00 

Mapeamento terrestre 360° e varredura laser - LiDAR 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 34,43 imóvel 2.399 R$ 82.605,57 

15 até 2 mil imóveis R$ 29,37 imóvel 20.810 R$ 611.120,33 

11 até 5 mil imóveis R$ 21,10 imóvel 37.168 R$ 784.244,80 

5 até 10 mil imóveis R$ 14,33 
 

imóvel 32.088 R$ 459.928,00 

2 até 20 mil imóveis R$ 9,40 imóvel 29.148 R$ 273.991,20 

3 até 50 mil imóveis R$ 6,13 imóvel 82.020 R$ 503.056,00 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 6,13 imóvel 229.314 R$ 730.747,28 

Elaboração do mapa urbano e atualização do cadastro imobiliário 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 27,40 imóvel 2.399 R$ 65.724,60 

15 até 2 mil imóveis R$ 24,30 imóvel 20.810 R$ 505.683,00 

11 até 5 mil imóveis R$ 22,74 imóvel 37.168 R$ 845.324,21 

5 até 10 mil imóveis R$ 21,00 imóvel 32.088 R$ 673.848,00 

2 até 20 mil imóveis R$ 19,20 imóvel 29.148 R$ 559.641,60 
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3 até 50 mil imóveis R$ 17,17 imóvel 82.020 R$ 1.408.010,00 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 14,55 imóvel 229.314 R$ 3.336.518,70 

Elaboração do mapa urbano fiscal 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 25,21 imóvel 2.399 R$ 60.470,79 

15 até 2 mil imóveis R$ 23,12 imóvel 20.810 R$ 481.196,57 

11 até 5 mil imóveis R$ 18,35 imóvel 37.168 R$ 682.032,80 

5 até 10 mil imóveis R$ 16,77 imóvel 32.088 R$ 538.222,72 

2 até 20 mil imóveis R$ 15,20 imóvel 29.148 R$ 443.049,60 

3 até 50 mil imóveis R$ 8,54 imóvel 82.020 R$ 700.450,80 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 5,14 imóvel 229.314 R$ 1.178.673,96 

Atualização da planta genérica de valores 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 35,57 imóvel 2.399 R$ 85.324,43 

15 até 2 mil imóveis R$ 24,50 imóvel 20.810 R$ 509.845,00 

11 até 5 mil imóveis R$ 18,32 imóvel 37.168 R$ 680.793,87 

5 até 10 mil imóveis R$ 15,07 imóvel 32.088 R$ 483.459,20 

2 até 20 mil imóveis R$ 10,07 imóvel 29.148 R$ 293.423,20 

3 até 50 mil imóveis R$ 4,93 imóvel 82.020 R$ 404.632,00 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 1,75 imóvel 229.314 R$ 400.984,50 

Atualização do cadastro mobiliário 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade quantidade valor total ref. 

6 até 3 mil habitantes R$ 24.473,63 serviço 6 R$ 146.841,80 

14 até 6 mil habitantes R$ 36.300,40 serviço 14 R$ 508.205,60 

8 até 12 mil habitantes R$ 52.891,33 serviço 8 R$ 423.130,67 

6 até 20 mil habitantes R$ 97.446,00 serviço 6 R$ 584.676,00 

2 até 50 mil habitantes R$ 184.964,00 serviço 2 R$ 369.928,00 
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3 até 100 mil habitantes R$ 325.500,07 serviço 3 R$ 976.500,20 

1 acima de 100 mil habitantes R$ 574.260,23 serviço 1 R$ 574.260,23 

Reordenamento territorial 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 8,72 imóvel 2.399 R$ 20.911,28 

15 até 2 mil imóveis R$ 8,54 imóvel 20.810 R$ 177.717,40 

11 até 5 mil imóveis R$ 8,06 imóvel 37.168 R$ 299.574,08 

5 até 10 mil imóveis R$ 6,28 imóvel 32.088 R$ 201.619,60 

2 até 20 mil imóveis R$ 5,80 imóvel 29.148 R$ 169.155,56 

3 até 50 mil imóveis R$ 5,27 imóvel 82.020 R$ 431.972,00 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 1,82 imóvel 229.314 R$ 416.587,10 

Digitalização, codificação e análise de documentos de alvarás, projetos e habite-se 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade quantidade valor total ref. 

6 até 3 mil habitantes R$ 29.544,67 serviço 6 R$ 177.268,00 

14 até 6 mil habitantes R$ 49.157,50 serviço 14 R$ 688.205,00 

8 até 12 mil habitantes R$ 82.371,83 serviço 8 R$ 658.974,67 

6 até 20 mil habitantes R$ 163.663,20 serviço 6 R$ 981.979,20 

2 até 50 mil habitantes R$ 398.529,67 serviço 2 R$ 797.059,33 

3 até 100 mil habitantes R$ 808.536,83 serviço 3 R$ 2.425.610,50 

1 acima de 100 mil habitantes R$ 3.393.331,33 serviço 1 R$ 3.393.331,33 

Meio Ambiente - geoprocessamento das APP e arborização de calçada 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de km² 
valor total ref. 

13 área urbana até 2 km² R$ 6.933,53 km² 19,00 R$ 131.737,13 

7 área urbana até 4 km² R$ 5.546,63 km² 20,15 R$ 111.764,66 

6 área urbana até 6 km² R$ 4.968,17 km² 28,70 R$ 142.586,38 

5 área urbana até 8 km² R$ 4.419,17 km² 35,75 R$ 157.985,21 

3 área urbana até 15 km² R$ 2.902,53 km² 34,50 R$ 100.137,40 
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4 área urbana até 50 km² R$ 2.640,63 km² 91,00 R$ 240.297,63 

2 área urbana acima de 50 km² R$ 1.133,55 km² 335,00 R$ 379.738,13 

Infraestrutura - geoprocessamento das vias públicas, iluminação, próprios públicos 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de km² 
valor total ref. 

13 área urbana até 2 km² R$ 11.115,77 km² 19,00 R$ 211.199,57 

7 área urbana até 4 km² R$ 9.997,33 km² 20,15 R$ 201.446,27 

6 área urbana até 6 km² R$ 9.226,50 km² 28,70 R$ 264.800,55 

5 área urbana até 8 km² R$ 8.517,33 km² 35,75 R$ 304.494,67 

3 área urbana até 15 km² R$ 7.197,73 km² 34,50 R$ 248.321,80 

4 área urbana até 50 km² R$ 5.758,13 km² 91,00 R$ 523.990,13 

2 área urbana acima de 50 km² R$ 2.267,09 km² 335,00 R$ 759.476,27 

Saúde - geoprocessamento dos equipamentos e territorialização da saúde 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 11.115,77 imóvel 2.399 R$ 211.199,57 

15 até 2 mil imóveis R$ 9.997,33 imóvel 20.810 R$ 201.446,27 

11 até 5 mil imóveis R$ 9.226,50 imóvel 37.168 R$ 264.800,55 

5 até 10 mil imóveis R$ 8.517,33 imóvel 32.088 R$ 304.494,67 

2 até 20 mil imóveis R$ 7.197,73 imóvel 29.148 R$ 248.321,80 

3 até 50 mil imóveis R$ 5.758,13 imóvel 82.020 R$ 523.990,13 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 2.267,09 imóvel 229.314 R$ 759.476,27 

Educação - geoprocessamento das unidades de ensino e alunos 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 até 1 mil imóveis R$ 7,90 imóvel 2.399 R$ 18.904,12 

15 até 2 mil imóveis R$ 5,00 imóvel 20.810 R$ 111.888,43 

11 até 5 mil imóveis R$ 5,00 imóvel 37.168 R$ 160.317,97 

5 até 10 mil imóveis R$ 4,00 imóvel 32.088 R$ 114.233.28 

2 até 20 mil imóveis R$ 3,50 imóvel 29.148 R$ 88.804,24 

3 até 50 mil imóveis R$ 2,09 imóvel 82.020 R$ 171.695,20 

1 acima de 50 mil imóveis R$ 0,83 imóvel 229.314 R$ 190.945,00 
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Assistência social - geoprocessamento do cadastro único 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total ref. 

3 Até 1 mil imóveis R$ 6,93 imóvel 2.399 R$ 16.625,07 

15 Até 2 mil imóveis R$ 5,42 imóvel 20.810 R$ 112.790.20 

11 Até 5 mil imóveis R$ 4,54 imóvel 37.168 R$ 168.866,61 

5 Até 10 mil imóveis R$ 3,63 imóvel 32.088 R$ 116.586,40 

2 Até 20 mil imóveis R$ 2,61 imóvel 29.148 R$ 76.173,44 

3 Até 50 mil imóveis R$ 2,03 imóvel 82.020 R$ 166.774,00 

1 Acima de 50 mil imóveis R$ 0,83 imóvel 229.314 R$ 190.945,00 

Regularização fundiária – elaboração dos memoriais descritivos e formulários 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento valor unitário unidade 

quantidade 

de imóveis 
valor total 

40 Por imóvel R$ 133,55 imóvel 40.000 R$ 5.342.000,00 

Sistemas de geoprocessamento - web, desktop e mobile 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento 

valor unitário 

ref. 
unidade quantidade valor total ref. 

6 até 3 mil habitantes R$ 32.557,07 serviço 6 R$ 195.342.40 

14 até 6 mil habitantes R$ 49.548,47 serviço 14 R$ 693.678,53 

8 até 12 mil habitantes R$ 87.822,67 serviço 8 R$ 702.581,33 

6 até 20 mil habitantes R$ 136.227,00 serviço 6 R$ 817.362,00 

2 até 50 mil habitantes R$ 187.757,60 serviço 2 R$ 375.515,20 

3 até 100 mil habitantes R$ 230.427,00 serviço 3 R$ 691.281,00 

1 acima de 100 mil habitantes R$ 294.076,30 serviço 1 R$ 294.076,30 

Treinamento e assessoria - 18 meses 

quantidade 

de cidades 
Escalonamento valor unitário unidade quantidade valor total 

6 até 3 mil habitantes R$ 20.673,63 serviço 6 R$ 124.041,80 

14 até 6 mil habitantes R$ 40.035,73 serviço 14 R$ 560.500,27 

8 até 12 mil habitantes R$ 59.352,00 serviço 8 R$ 474.876,00 

6 até 20 mil habitantes R$ 81.739,07 serviço 6 R$ 490.434,40 

2 até 50 mil habitantes R$ 88.437,47 serviço 2 R$ 176.874,93 

3 até 100 mil habitantes R$ 104.635,60 serviço 3 R$ 313.906,80 

1 acima de 100 mil habitantes R$118.824,67 serviço 1 R$ 118.824,67 
      

Valor Global 
R$            

56.943.184,07    - 
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ANEXO IX 

 

PROVA DE CONCEITO POR AMOSTRAGEM 

 

Como requisito para a Prova de Conceito as LICITANTES deverão realizar o 

credenciamento de todos os técnicos que participarão da demonstração, antes de seu início, 

devendo constar explicitamente os respectivos vínculos às LICITANTES. O(s) vínculo(s) 

deverá(ão) ser comprovado(s), através de cópia da(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) 

de Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s), no caso de empregado, ou pelo Contrato Social, 

no caso de sócio, ou por contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a empresa e 

o(s) profissional(is), sendo que neste caso, o contrato deve ter o reconhecimento das firmas em 

cartório, em data anterior à abertura do processo licitatório.  

Os documentos, equipamentos e dados necessários à realização da Prova de Conceito 
são de responsabilidade das LICITANTES. 

As LICITANTES que não farão a prova de conceito poderão acompanhar a 
apresentação com um representante, que deverá realizar o credenciamento antes do início da 
demonstração. De forma alguma será permitida a interrupção da apresentação, sendo facultado 
aos representantes das LICITANTES fazerem constar pronunciamento em ata, ao final da 
prova de conceito. 

As LICITANTES serão avaliadas em duas Etapas, a saber: 

Etapas Prova de Conceito 
Desempenho 

mínimo 

1. Mapeamento 

terrestre 360° e 

varredura laser - 

LiDAR  

Apresentação 

técnica 

Equipamentos e sistemas 

80% 
Levantamento em campo e geração dos 

dados 

2. Sistema de 

Informações 

Geográficas (SIG) 

Apresentação 

técnica 

1) Web 80% 

2) Desktop 80% 

3) Aplicativo Móvel 80% 

4) Web - Sistema de análise e extração de 

medidas dos produtos decorrentes do 

mapeamento móvel terrestre e 

aerolevantamento 

80% 
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Observações:  

1. Para que a LICITANTE seja aprovada na Prova de Conceito, o seu desempenho mínimo 

deverá ser conforme a tabela acima; 

 

2. Para a demonstração das funcionalidades solicitadas na etapa 2, o Consórcio irá 

disponibilizar: 

 

a. Linha telefônica analógica com fio, que recebe ligações externas; e 

b. Ponto de rede de internet cabeada de alta velocidade. 

 

3. Será admitido que os dados necessários para a demonstração tenham sido coletados em 

outro projeto da LICITANTE e que estejam previamente carregados no sistema. 

 

4. O sistema constante do item 2.2) e 2.4) deverá operar em navegadores (browsers) com 

dados hospedados em nuvem ou em servidor local da LICITANTE. 

 

Dos Prazos 

 

1. Para realizar a Etapa 1 da Prova de Conceito a LICITANTE terá até 60 minutos para 

executar o mapeamento móvel terrestre e até 120 minutos para gerar os dados e apresentar 

o resultado do levantamento. 

 

2. Para realizar a Etapa 2 da Prova de Conceito a LICITANTE terá até 60 minutos para a 

preparação do ambiente de demonstração/computador e até 200 minutos para a 

demonstração das atividades definidas para esta etapa da prova. 

 

Do Julgamento 

Após a demonstração de cada etapa pela LICITANTE, a Equipe de Apoio registrará o 

atendimento ou não da LICITANTE à execução dos trabalhos exigidos na PROVA DE 

CONCEITO, expondo as justificativas para o caso de não atendimento. 

Caso a LICITANTE atinja o desempenho mínimo na apresentação técnica prevista na 

segunda etapa, mas deixe de cumprir algum item, terá até 30 (trinta) dias corridos, após 

a data de emissão da ordem de início dos serviços, para demonstrar os itens faltantes; 
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APRESENTAÇÃO TÉCNICA  

 

Etapa 1 – Mapeamento móvel terrestre 360° LiDAR 

 

Para dar cumprimento à Etapa 1 da Prova de Conceito a Licitante deverá apresentar 

seus equipamentos e realizar uma demonstração da execução do levantamento fotográfico 

multidirecional 360° e nuvem de pontos LiDAR, utilizando veículo automotor com receptor 

GNSS/INS (sistema inercial de navegação), sensor fotográfico multidirecional que produz 

imagens esféricas fusionadas 360°, sensor LiDAR, que produz a nuvem de pontos e sistemas 

de geoprocessamento, navegação e de visualização das fotos e nuvem de pontos captadas. 

O levantamento deverá ser realizado ao longo de aproximadamente 200 metros nas 

imediações da sede da Licitante e cumprir o solicitado na tabela abaixo: 

O item avaliado foi demonstrado com sucesso? 

Apresentação dos equipamentos e sistemas Sim Não 

1. Foi apresentado o sensor fotográfico que produz imagens esféricas 

fusionadas 360° e que consta da Declaração de Disponibilidade das 

Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico Adequados e 

Disponíveis para a Realização do Objeto da Licitação? (Anexo X ao 

Edital) 

  

2. Foi apresentado o sensor LiDAR para captação de nuvem de pontos 

e que consta da Declaração de Disponibilidade das Instalações, 

Aparelhamento e Pessoal Técnico Adequados e Disponíveis para a 

Realização do Objeto da Licitação? (Anexo X ao Edital) 

  

3. O sensor fotográfico que produz imagens esféricas fusionadas 360° 

e o sensor LiDAR para captação de nuvem de pontos estão 

instalados no veículo de mapeamento móvel terrestre, com altura 

acima de 2,30 metros do terreno? 

  

4. A unidade contém um sistema de navegação global por satélite 

(GNSS - Global Navigation Satellite System) e uma unidade de 

medida inercial (IMU – Inertial Measurement Unit)? 

  

5. O sistema de captação automática das fotos multidirecionais 

(fusionadas 360º) apresentado, permite configurar a captação de 

fotos em intervalos de distância (metros)? 

  

6. O sistema de captação automática das fotos multidirecionais 

(fusionadas 360º) apresentado, permite configurar a captação de 

fotos em intervalo de tempo (segundos)? 

  

Levantamento em campo e geração dos dados   

7. O sistema de captação automática das fotos multidirecionais 

(fusionadas 360º) apresentado, registrou automaticamente os pontos 
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de captação das fotos durante a trajetória realizada pela unidade 

móvel de mapeamento? 

8. Os pontos de captação das fotos foram gerados com 

posicionamentos geográficos coerentes com o percurso realizado?  

  

9. Os pontos de captação das fotografias multidirecionais (fusionadas 

360º) distam entre si, aproximadamente, 5 metros? 

  

10. As fotografias multidirecionais (fusionadas 360º) foram 

efetivamente geradas e apresentadas? 

  

11. As fotografias multidirecionais, quando fusionadas em 360º, têm 

pelo menos 30 MegaBytes de tamanho? 

  

12. A captação de fotos multidirecionais (fusionadas 360º) e a varredura 

pelo sensor LiDAR (nuvem de pontos) foram realizadas 

simultaneamente? 

  

13. Foi possível navegar pelas fotografias multidirecionais (fusionadas 

360º), captadas ao longo do eixo de deslocamento, do trecho pré-

definido? 

  

14. Foi possível navegar pela nuvem de pontos gerada pelo sensor 

LiDAR ao longo do mesmo percurso? 

  

15. Foi possível obter os valores das altitudes de pontos da nuvem de 

pontos gerada pelo sensor LiDAR? 

  

16. Foi possível realizar medições de comprimento linear sobre a nuvem 

de pontos captada, gerada pelo sensor LiDAR, como: altura de poste 

e de muro, largura de via e testada de imóvel? 

  

Subtotal   

(Subtotal de itens demonstrados com sucesso /16) * 100 % % 

 

Etapa 2 – Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

 

A LICITANTE deverá demonstrar os Sistemas de Informações Geográficas 

nas Plataformas Web, Desktop, Mobile, de acordo com o solicitado na tabela abaixo: 
 

1. Sistema de informações geográficas – Web 

O item avaliado foi demonstrado com sucesso? Sim Não 

Ferramentas Administrativas 

De Acesso 

1. O sistema tem suporte aos principais navegadores de internet, 

no mínimo para os navegadores: Mozilla Firefox, Google 

Chrome e Microsoft Edge? 
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2. O sistema tem suporte para visualizar mapas de terceiros, no 

mínimo para: google, bing e open street maps? 

  

3. O sistema permite o acesso de servidores municipais através de 

login e senha? 

  

4. O sistema permite o acesso de cidadãos por acesso público, sem 

a necessidade de login e senha? 

  

5. O sistema permite a redefinição de senha de servidores através 

do e-mail cadastrado? 

  

De Perfis 

6. O sistema permite criar e excluir perfis de usuários e vinculá-

los a um órgão da Prefeitura, previamente cadastrado? 

  

7. O sistema permite vincular permissões de acesso às camadas, 

documentos, módulos do sistema, pesquisas e informações da 

base de dados, aos perfis criados? 

 
 

8. É possível visualizar todos os perfis e permissões já 

cadastradas? 

  

De Usuários 

9. O sistema permite cadastrar, inativar e excluir usuários?   

10. O sistema permite o vínculo do usuário com níveis de 

permissões, interdependentes? 

  

11. O sistema permite a validação do cadastro de usuário através 

de e-mail? 

  

12. É possível o usuário salvar sua configuração do sistema como: 

estilo das camadas, posição do mapa, camadas ligadas e 

desligadas e ordem das camadas? 

 
 

13. O sistema permite controlar os acessos por usuário, contendo: 

nome; perfil; órgão vinculado; data e hora da criação do 

cadastro; verificação do e-mail; data e hora do último acesso? 

 
 

De Pesquisa 

14. O sistema permite a definição das informações tabulares do 

banco de dados que serão pesquisáveis e exibíveis para cada 

perfil e secretaria vinculada? 

 
 

15. O sistema permite alterar a nomenclatura dos dados tabulares 

para facilitar a compreensão do usuário final? 

  

16. É possível realizar pesquisas por digitação de textos, parte de 

textos, bem como apresentar o recurso de AutoComplete. 

  

17. É possível realizar pesquisa tabular por proprietário, rua e 

número ou inscrição imobiliária? 

  

18. É possível realizar a exportação nos formatos pdf. csv. txt. xls. 

dos resultados das pesquisas tabulares? 

  

19. É possível imprimir, a partir deste sistema, os resultados das 

pesquisas tabulares? 
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20. É possível filtrar os campos da pesquisa realizada para 

exportação? 

  

21. É possível executar pesquisas compostas por um ou mais 

parâmetros tabulares, exibir o filtro tabular desta pesquisa e ao 

selecionar um registro na tabela, o mesmo é localizado 

geograficamente e exibido no centro da tela? 

 

 

De Auditoria 

22. O sistema permite a auditoria das alterações realizadas no mapa 

e dados tabulares pelos usuários, através da definição de campo 

e termo de pesquisa, reportando as seguintes informações: 

o usuário; data; hora; feição alterada; ação realizado? 

 

 

23.  O sistema permite a visualização espacial da situação anterior 

e posterior à inserção/modificação/exclusão? 

  

24. O sistema permite a filtragem no resultado da pesquisa dos 

campos da tabela, contendo: 

o contém; não contém; começa com; termina com; igual; 

diferente; limpar? 

 

 

De Configuração 

25. O sistema permite a inclusão, edição e exclusão de categorias 

de atendimento? 

  

26. O sistema permite a inclusão, edição e exclusão de secretarias?   

Ferramentas operacionais 

De Impressão 

27. O sistema permite a impressão, através do clique do mouse, na 

escala em tela com a orientação retrato e paisagem, nos 

tamanhos de página A0, A1, A2, A3, A4? 

  

De Navegação 

28. O sistema permite a aproximação e o afastamento da visão 

através do teclado (+ e -) e mouse (scroll e desenho de 

polígono)? 

  

29. O sistema permite a navegação sobre o mapa através do teclado 

(setas direcionais) e mouse (clique esquerdo e arrastar)? 
  

30. O sistema permite alternar a visualização das ortofotos e/ou 

ortoimagens de acordo com a data do levantamento, inclusive 

exibir simultaneamente ortofotos e/ou ortoimagens, de dois ou 

mais levantamentos e períodos diferentes em janelas 

justapostas, para que o usuário possa navegar e analisar as 

alterações de feições urbanas ocorridas ao longo do tempo? 

  

31. O sistema permite a navegação a partir das fotos esféricas 360° 

ao longo da trajetória do levantamento, realizado nas vias 
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urbanas e áreas externas, com a opção de zoom in ou zoom out, 

de girar sobre o eixo de captação, de ir para frente ou para trás, 

e com a indicação do campo de visão da foto sobre o mapa? 

32. O sistema permite alternar a visualização das fotos esféricas 

360° e/ou panorâmicas de acordo com a data do levantamento, 

inclusive exibir simultaneamente fotos 360° esféricas e/ou 

panorâmicas, de dois ou mais levantamentos e períodos 

diferentes em janelas justapostas, para que o usuário possa 

navegar e analisar as alterações de feições urbanas ocorridas ao 

longo do tempo? 

  

33. O sistema permite a vinculação com o Google Street View 

através de um clique do mouse, localizando o objeto espacial 

pesquisado e visualizado na base cartográfica, na imagem do 

Google Street View, através de captura e compartilhamento 

automáticos das coordenadas do referido objeto espacial? 

  

34. É possível navegar em escalas diferentes no mapa?   

35. É possível a inserção de coordenadas espaciais (nos formatos 

UTM, graus decimais e graus, minutos e segundos) e a 

navegação até o local escolhido? 

 
 

36. É possível obter e capturar as coordenadas geográficas nos 

formatos UTM, graus decimais e em graus, minutos e 

segundos, ao clicar em qualquer ponto no mapa? 

 
 

De Medição 

37. É possível medir área e distância sobre o mapa?   

38. É possível medir área e distância sobre o mapa utilizando a 

função “snap” para medições com precisão? 

  

39. É possível limpar as medições realizadas?   

Criação e Edição de Camadas 

40. O sistema permite a criação de camadas do tipo linha, ponto e 

polígono, com a definição dos atributos ao criar a camada? 

  

41. O sistema permite a criação, edição e exclusão de atributos de 

camada? 

  

42. O sistema permite a criar os seguintes tipos de entrada de 

dados, para os atributos: 

o texto, númerico, inteiro, seleção, multisseleção e 

multisseleção com quantitativo? 

  

43. O sistema permite a inclusão, remoção, duplicação, rotação e 

arrasto de feição? 

  

44. O sistema permite a inclusão e remoção de vértice?   

45. O sistema possui a função de atração de vértice?   
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46. O sistema permite a exportação no formato ShapeFile, DXF e 

KML? 

  

47. O sistema permite a unificação e separação de feições?   

48. O sistema permite a geração de mapas temáticos de forma 

dinâmica (gerado no momento da requisição do usuário) com 

os filtros: 

o valores únicos; 

o intervalo de classes, permitindo editar a quantidade de 

classes e permitindo a edição dos intervalos? 

  

49. O sistema permite a geração de mapas de calor de uma camada 

selecionada? 

  

50. O sistema permite que o usuário selecione a entidade espacial 

no mapa, informe a distância para a análise de entorno (Buffer) 

pretendida, podendo selecionar as cores de identificação do 

resultado do Buffer? 

  

Informações do Imóvel 

51. É possível visualizar dados cadastrais do imóvel ao clicar sobre 

o mesmo no mapa, podendo visualizar as informações 

individualmente por unidade? 

  

52. É possível visualizar documentos vinculados ao imóvel ao 

clicar sobre o mesmo no mapa? 

  

53. Foi demonstrado que o sistema exibe todas as edificações 

contidas no lote podendo visualizar informações 

individualizadas por edificação? 

  

54. O sistema dispõe de ferramenta de geração de relatórios, 

individualizados por imóvel, contendo dados cadastrais 

múltiplos, a serem escolhidos pelo usuário, podendo ainda 

adicionar observações em forma de texto, foto frontal e aérea 

do imóvel? 

 

 

55. O sistema permite a emissão automática de memoriais 

descritivos contendo informação do imóvel, dos lotes 

confrontantes, contribuintes confrontantes e coordenadas dos 

vértices? 

 

 

Ferramentas especiais 

Criação de aplicativos para smartphones 

56. O sistema permite a criação de aplicativos móveis para 

smartphones de coleta de dados em campo vinculados a um 

órgão/secretaria? 

 
 

57. O sistema permite configurar o aplicativo para capturar e salvar 

imagens, áudios e vídeos? 

  

58. O sistema permite consultar e visualizar os dados coletados 

nesses aplicativos por usuário? 
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59. O sistema permite configurar o aplicativo com ferramenta de 

pesquisa, onde o usuário determina a tabela, os campos que 

serão pesquisáveis e exibíveis no aplicativo para uso na coleta 

de informações em campo? 

 

 

Criação de dashboards (painéis) 

60. O sistema permite pesquisar ou localizar os painéis existentes 

por nome? 

  

61. O sistema permite criar painéis? E depois atribuir nome e o 

nível de acesso desejado? 

  

62. O sistema permite diferenciar o nível de acesso em: individual 

ou para um grupo restrito de usuários ou geral? 

  

63. O sistema permite copiar um painel existente?   

64. O sistema permite redefinir o nível de acesso do painel?   

65. O sistema permite definir, por usuário, o painel prioritário de 

exibição? 

  

66. O sistema permite excluir um painel?   

67. O sistema permite alterar o nome de um painel existente?   

68. O sistema permite incluir um ou vários gráficos a um painel 

existente? 

  

69. O sistema permite excluir um ou vários gráficos de um painel 

existente? 

  

O sistema permite atribuir ao gráfico:   

70. o título (nome)?   

71. o tipo de exibição dos dados, com pelo menos as opções de: 

barra, pizza, rosquinha, linha e radar? 

  

72. uma tabela de dados georreferenciados ou não 

georreferenciados, e os campos da tabela que serão analisados, 

utilizando filtros? 

 
 

73. as métricas utilizadas nos filtros, para os campos com dados 

numéricos, têm pelo menos as opções de: soma, conta, média, 

máximo, mínimo e primeiro? 

 
 

74. legenda e valores?    

75. “apelidos” aos campos em análise, para tornar o gráfico mais 

compreensível aos usuários? 

  

Atendimento ao cidadão   

76. O sistema permite registrar chamadas telefônicas com 

tecnologia de geoprocessamento integrada? 

  

77. Foi demonstrado, por meio de uma ligação telefônica, que o 

sistema recebeu a respectiva chamada e localizou 
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geograficamente o endereço de onde este número telefônico 

estava previamente cadastrado?  

78. A localização geográfica da origem da chamada telefônica 

recebida ocorreu automaticamente e foi exibida sobre ortofotos 

e mapa urbano em nível de lote? 

 
 

79. Quando do recebimento da ligação telefônica o sistema abriu 

automaticamente um formulário de atendimento que continha 

dados do nome do proprietário da linha que está realizando a 

ligação, endereço e horário em que está sendo recebida? 

 

 

80. Foi demonstrado que o sistema tinha capacidade de registrar 

informações da chamada recebida como: assunto, data, hora e 

localização da origem da chamada telefônica, para uso 

posterior em sistemas de informações geográficas? 

 

 

Consulta de viabilidade   

81. O sistema permite a consulta prévia de viabilidade para 

parcelamento do solo realizada pelo cidadão e servidores 

municipais? 

 
 

82. O sistema permite a localização do imóvel pretendido pela 

inserção da informação do cadastro, inscrição imobiliária e pela 

captura de coordenada?  

 
 

83. O sistema permite realizar as consultas de desdobro, 

desmembramento e remembramento e exibe o zoneamento ao 

qual o imóvel pertence? 

 
 

84. O sistema permite a inserção de dados do responsável pela 

consulta (nome, CPF, e-mail e telefone) para retorno da 

consulta prévia de viabilidade para parcelamento do solo? 

 
 

85. O sistema gera relatórios contendo dados do imóvel, tipo de 

consulta realizada, imagem frontal e aérea do imóvel, legenda 

das camadas utilizadas para consulta, parâmetros de 

zoneamento, data e hora da solicitação, QRCode e código de 

validação do documento?  

 

 

86. O sistema permite a consulta prévia de viabilidade para 

exercício de atividade econômica realizada pelo cidadão e 

servidores municipais? 

 
 

87. O sistema permite a seleção de um ou mais CNAE e inserir a 

metragem quadrada do imóvel para a análise de viabilidade 

para exercício de atividade econômica? 

 
 

88. O sistema permite a inserção de dados do responsável pela 

consulta (nome, CPF, e-mail e telefone) e os dados da empresa 

(razão social, CNPJ, telefone e e-mail) para retorno da consulta 

prévia de viabilidade para exercício de atividade econômica? 

 

 

89. O sistema gera relatórios contendo dados do imóvel, dados da 

empresa, imagem frontal e aérea do imóvel, legenda das 

camadas utilizadas para consulta, lista dos CNAE 
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selecionados, o enquadramento (permitido, permissível e 

proibido), os condicionantes, referências legais e técnicas de 

acordo com a legislação municipal, data e hora da solicitação, 

QRCode e código de validação do documento?  

90. O sistema permite a consulta de autenticidade dos relatórios de 

viabilidade para parcelamento do solo e para exercício de 

atividade econômica, informando o código de validação? 

 
 

(Subtotal de itens demonstrados com sucesso/90) * 100 % % 

2. Sistema de informações geográficas - Desktop 

O item avaliado foi demonstrado com sucesso? Sim Não 

1. Foi demonstrado que este sistema contém a ferramenta de 

busca de endereços por dados cadastrais disponíveis na base de 

dados e listados para que o usuário escolha a informação 

(registro) procurada? 

 

 

2. Foi demonstrado neste sistema que ao escolher esta informação 

(registro), a ferramenta busca o imóvel e traz para a tela o lote 

selecionado? 

 
 

3. Foi demonstrado que o sistema contém uma ferramenta que gera 

relatório geral com os quantitativos relevantes de entidades 

espaciais relacionadas aos dados da base cadastral imobiliária 

municipal?  

 

 

4. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta de exportação 

dos dados gerais da base cadastral imobiliária para sistema de 

planilha eletrônica? 

 
 

5. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta que exibe os 

vetores de lotes urbanos sem número cadastral imobiliário 

atribuído?  

 
 

6. Foi demonstrado que o sistema permite, ao selecionar um destes 

vetores na lista, adicionar cadastro ao mapa, ou seja, inserir o 

ponto de cadastro no lote e definir o número de cadastro? 

 
 

7. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta de exportação 

dos dados dos lotes urbanos sem número de cadastro para 

sistema de planilha eletrônica? 

 
 

8. Foi demonstrado que o sistema exibe os registros imobiliários 

que estão cadastrados no mapa, mas não existem mais no banco 

de dados? 

(São os casos de unificações ou desmembramentos de lotes 

nos quais um ou mais cadastros são inativados e gerados novos 

números de cadastro para o imóvel.).  

 

 

9. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta de exportação 

dos dados dos registros imobiliários que estão cadastrados no 
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mapa, mas não existem mais no banco de dados para sistema de 

planilha eletrônica? 

10. Foi demonstrado que o sistema exibe os cadastros que constam 

na base de dados, mas ainda não foram inseridos no mapa?  
  

11. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta de exportação 

dos dados dos cadastros que constam na base de dados, mas 

ainda não foram inseridos no mapa para sistema de planilha 

eletrônica? 

 

 

12. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta que exibe os 

cadastros duplicados, inseridos no mapa em locais diferentes? 

(Pode acontecer devido a problemas na base de dados, erro de 

digitação.) 

 

 

13. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta de exportação 

dos dados dos cadastros duplicados, inseridos no mapa em 

locais diferentes para sistema de planilha eletrônica? 

 
 

14. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta que exibe as 

quadras que constam na base de dados tabular e ainda não foram 

identificadas no mapa?  

 
 

15. Foi demonstrado que o sistema tem ferramenta de exportação 

dos dados das quadras que constam na base de dados tabular e 

que ainda não foram identificadas no mapa para sistema de 

planilha eletrônica? 

 

 

16. O sistema permite a inclusão, remoção, duplicação, rotação e 

arrasto de feição? 

  

17. O sistema permite a inclusão e remoção de vértice?   

18. O sistema possui a função de atração de nó, vértice e aresta?   

19. O sistema permite a unificação e separação de feições?   

20. O sistema permite a codificação do imóvel vinculada ao 
cadastro imobiliário? 

  

21. O sistema permite a recodificação do imóvel? (todos os 

procedimentos de cadastro envolvidos na recodificação deste 

imóvel, devem estar presentes e atualizados ao fim do processo, 

como exemplo, as informações de proprietário, metragem de 

área, testada e outras informações contidas no cadastro 

imobiliário). 

 

 

22. Foi demonstrado através de um exemplo que o Sistema Desktop 

atualiza automaticamente os dados na plataforma WEB (dados 

gráficos/espaciais do imóvel)?  

 
 

23. Foi demonstrado que o sistema exibe as informações tabulares 

do lote como código do bairro, código da quadra, código do lote, 

logradouro, número, complemento, área de terreno, largura da 

testada, proprietário, cep, bairro, loteamento, código da quadra 

loteamento, código do lote loteamento, área construída da base 
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de dados e área constatada no recadastramento e se o imóvel 

teve aumento de área após o recadastramento? 

24. Foi demonstrado que o sistema exibe todos os cadastros 

inseridos no imóvel podendo visualizar informações 

individualizadas por cadastro? (edifício com vários 

apartamentos, por exemplo.) 

 

 

25. Foi demonstrado que o sistema exibe todas as edificações 

contidas no lote podendo visualizar informações 

individualizadas por edificação? 

 
 

26. Foi demonstrado, como exemplo, que o sistema permite 

visualizar o desconto de área construída atribuída ao beiral 

daquela edificação? 

 
 

27. Foi demonstrado que o sistema exibe a foto associada do 

imóvel? 
  

28. Foi demonstrado que o sistema exibe os documentos associados 

ao imóvel?  
  

29. Foi demonstrado que o sistema exibe a planta quadra 

georreferenciada sobre o mapa e é possível escolher o nível de 

transparência da mesma de tal forma que é possível visualizar a 

ortofoto subjacente? 

 

 

Subtotal   

(Subtotal de itens demonstrados com sucesso/29) * 100 % % 

3. Sistema de informações geográficas – App Móvel 

O item avaliado foi demonstrado com sucesso? Sim Não 

1. O aplicativo é compatível com a plataforma Android?   

2. O aplicativo é controlado por usuário e senha?   

3. O aplicativo opera online, através de internet móvel, ou off-line 

com o armazenamento de dados para sincronização posterior 

em ambiente com wi-fi disponível? 

  

4. O aplicativo permite cadastrar ou recadastrar as unidades 

imobiliárias, contendo as seguintes informações: 

a. inscrição imobiliária (se houver); 

b. número da matrícula (se houver); 

c. nome do proprietário; 

d. documento pessoal do proprietário (RG e CPF); 

e. morador é proprietário ou locatário; 

f. nome do locatário; 

g. documento pessoal do locatário (RG e CPF); 

h. documento de propriedade do imóvel; 

i. uso de imóvel (residencial, comercial, prestador de 

serviço e industrial); 
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j. tipo da edificação (principal, dependência, edícula, 

telheiro, galpão, pérgula, piscina); 

k. quantidade de pavimentos; 

l. área construída; 

m. estado de conservação (IPTU); 

n. idade aparente (IPTU); 

padrão construtivo (IPTU 

5. O aplicativo permite incluir fotos, vídeos ou áudios para cada 

informação cadastrada? 

  

6. O aplicativo permite cadastrar ou recadastrar as unidades 

mobiliárias contendo as seguintes informações: 

a. tipo de estabelecimento (comercial, industrial e 

prestador de serviço); 

b. cadastro municipal; 

c. CNAE; 

d. nome do proprietário; 

e. razão social; 

f. nome fantasia; 

g. Estacionamento (S/N); 

h. quantidade de vagas; 

i. sanitário acessível (S/N); 

j. publicidade (S/N, Provisória/Permanente, 

Simples/Luminosa). 

  

Subtotal   

(Subtotal de itens demonstrados com sucesso/6) * 100 % % 

4. Sistema web de análise e extração de medidas dos produtos decorrentes do 

mapeamento móvel terrestre e aerolevantamento 

O item avaliado foi demonstrado com sucesso? Sim Não 

Da navegação e visualização 

1. É possível visualizar simultaneamente, em janelas justapostas, 

as fotos 360°, a nuvem de pontos LiDAR terrestre, a nuvem de 

pontos aérea e a ortofoto? 

  

2. Ao girar a foto 360°, as outras janelas giram de forma 

sincronizada? 

  

3. É possível em uma mesma janela a nuvem de pontos LiDAR 

terrestre sobre a ortofoto e nuvem de pontos aérea? 

  

4. É possível visualizar em uma mesma janela a nuvem de pontos 

LiDAR terrestre sobre as fotos 360°? A nuvem de pontos está 

alinhada as feições das fotos 360°? 

  

5. É possível visualizar a nuvem de pontos terrestres colorizada 

em RGB, a partir de dados cromáticos herdados das fotos 360°? 
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6. É possível representar e visualizar a nuvem de pontos terrestres 

de acordo com a variação da altitude? 

  

7. É possível representar e visualizar a variação da intensidade na 

nuvem de pontos? 

  

Das ferramentas de medição 

8. Existem ferramentas para medir distâncias horizontal e vertical?    

9. Existe ferramenta para se medir a declividade (em inglês = 

slope) de uma superfície? 

  

10. Existe ferramenta para tomar medidas de comprimento de arco?    

11. Existe ferramenta para medir a área de um polígono no plano 

vertical e horizontal? 

  

12. Existe ferramenta para medir a área de um círculo?   

13. Existe ferramenta para medir o comprimento da linha catenária 

entre dois pontos e o vão livre (altura de seu ponto mais baixo 

ao solo)?  

  

14. Existe ferramenta para calcular o volume de objetos?    

Subtotal   

(Subtotal de itens demonstrados com sucesso /14) * 100 % % 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA 

A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2021 

 

 

A empresa .............................................................  , sediada na ...................................... , nº ..... 

, na cidade de  .................................................. , estado de .........................  , inscrita no CNPJ 

sob nº  ................................. , por intermédio de seu representante legal, o Sr(a)  

............................................., carteira de identidade nº .........................., e inscrito no CPF/MF 

sob o nº .............................., DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na 

Pregão Presencial nº 12/2021, ora sendo realizada pelo Consórcio, que dispõem das instalações, 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequados para a execução dos serviços objeto da 

licitação, de acordo com o descrito abaixo: 

 

 

1. Instalações 

 

1.1. Sede da empresa: (citar o endereço completo, com CEP e as instalações 

administrativas e laboratórios de geoprocessamento disponíveis) 

1.2. Base de operações da aeronave: (citar o endereço completo, com CEP do local de 

hangaragem da aeronave tripulada) 

 

2. Aparelhamento  

 

2.1. Equipamentos necessários ao aerolevantamento tripulado 

 

2.1.1. Aeronave Tripulada: (citar o fabricante, modelo, número de série, operador, 

data de emissão do Certificado de Aeronavegabilidade, número e data de expedição do 

Certificado de Matrícula). 

 

2.1.2. Sensor aerofotogramétrico: (citar o fabricante, modelo e características 

técnicas que cumpram com as exigências constantes no item 1.1 do Termo de 

Referência); 

 

2.1.3. Sensor LiDAR aéreo: (citar o fabricante, modelo e características técnicas que 

cumpram com as exigências constantes no item 1.1 do Termo de Referência); 

 

2.1.4. Softwares de aerofotogrametria: (citar o nome, versão e 

desenvolvedor/fabricante). 
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2.2. Equipamentos necessários ao aerolevantamento não tripulado 

 

2.2.1. Aeronave não Tripulada: (citar o fabricante, modelo, número de série, 

operador, data de emissão do Certificado de Aeronavegabilidade, número e data de 

expedição do Certificado de Matrícula). 

 

2.2.2. Sensor aerofotogramétrico: (citar o fabricante, modelo e características 

técnicas que cumpram com as exigências constantes no item 1.1 do Termo de 

Referência); 

 

2.2.3. Softwares de aerofotogrametria: (citar o nome, versão e 

desenvolvedor/fabricante). 

 

 

2.3. Equipamentos necessários ao mapeamento móvel terrestre 

 

2.3.1. Unidade de mapeamento móvel terrestre (veículo): (citar marca e modelo) 

 

2.3.2. Sensor fotográfico multidirecional (360º): (citar o fabricante, modelo e 

características técnicas que cumpram com as exigências constantes no item 1.2 do 

Termo de Referência). 

 

2.3.3. Sensor LiDAR: (citar o fabricante, modelo e características técnicas que 

cumpram com as exigências constantes no item 1.2 do Termo de Referência). 

 

2.3.4. Receptor do sistema de satélites de navegação global-GNSS: (citar o 

fabricante, modelo e características técnicas que cumpram com as exigências constantes 

no item 1.2 do Termo de Referência). 

 

2.3.5. Receptor do sistema inercial de navegação INS: (citar o fabricante, modelo e 

características técnicas que cumpram com as exigências constantes no item 1.2 do 

Termo de Referência). 

 

2.3.6. Software(s) Integrado(s) para captação e processamento das imagens e 

nuvem de pontos LiDAR terrestre: (citar o(s) nome(s), versão(ões), 

desenvolvedor(es)/fabricante(s) e número(s) de licença/ID). 

 

3. Pessoal Técnico 

 

3.1. Coordenador/diretor do serviço de aerolevantamento e elaboração das 

ortofotos e modelos digitais de superfície e terreno: (citar o nome do profissional: 

engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo, etc, com o respectivo 

número de registro na entidade de classe correspondente); 
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3.2. Coordenador/diretor/executor do serviço de mapeamento móvel terrestre: 

(citar o nome do profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, 

geógrafo, etc, com o respectivo número de registro na entidade de classe correspondente); 

 

3.3. Coordenador/diretor do serviço de recadastramento imobiliário: (citar o nome 

do profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo ou arquiteto, 

etc, com o respectivo número de registro na entidade de classe correspondente); 

 

3.4. Coordenador/ diretor do serviço de geoprocessamento: (citar o nome do 

profissional: engenheiros cartógrafo, agrimensor, geólogo, civil, geógrafo etc., com o 

respectivo número de registro na entidade de classe correspondente);  

 

3.5. Coordenador/ diretor do serviço de desenvolvimento de sistemas: (citar o nome 

do profissional e formação técnica) 

 

3.6. Geoprocessadores: (citar os nomes dos profissionais) 

 

3.7. Piloto da aeronave tripulada: (citar o nome do profissional cadastrado no 

SisCLATEN, acompanhado do código da ANAC e validade do Certificado Médico 

Aeronáutico-CMA) 

 

3.8. Operador de equipamentos especiais: (citar o nome do profissional cadastrado no 

SisCLATEN) 

 

 

Observações:  

a. Será permitida a acumulação de mais de um cargo/função pelo mesmo profissional, 

desde que haja compatibilidade . 

 

b. Os Profissionais elencados nos itens de 3.1 a 3.8 deverão apresentar Declaração de 

Disponibilidade e Intenção de Prestação dos Serviços, objetos deste edital, para os 

respectivos serviços técnicos, com assinatura digital ou quando assinada a mão, com 

firma reconhecida em cartório. Estas declarações deverão ser apresentadas juntamente 

com este documento (Anexo VIII ao Edital), impressas, no caso de firma reconhecida 

em cartório, ou em mídia contendo os arquivos das declarações assinadas 

digitalmente. 

 

Por fim, a licitante XXXXXXXXXX DECLARA ainda, sob as penas da lei, estar ciente de ter 

que cumprir com as seguintes obrigações acessórias, no ato da assinatura do contrato, em 

relação ao aparelhamento e ao pessoal técnico adequados para a execução dos serviços objeto 

da licitação, de acordo com o descrito abaixo: 

 

1. Em virtude da vedação da subcontratação dos serviços de maior relevância citados na 

Prova de Qualificação Técnica deste Edital, no item referente à comprovação de 

capacitação-operacional, a empresa vencedora do certame deverá apresentar 
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documentos que comprovem a propriedade/posse/licença dos equipamentos citados nos 

itens 2.1, 2.2 e 2.3; 

 

a. Em relação à aeronave tripulada citada no item 2.1.1, o documento que 

comprove a propriedade/posse/licença deverá vir acompanhado das 

Especificações Operativas emitidas pela ANAC em nome da empresa 

vencedora do certame, onde conste a respectiva aeronave tripulada, registrada 

para realizar o aerolevantamento como serviço aéreo especializado e 

comprovar que sua utilização está autorizada pelo Ministério da Defesa-MD, 

por meio da apresentação do “print” da tela do Sistema de Cadastro de 

Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional – SisCLATEN, onde 

constam as aeronaves inscritas e válidos para serem usadas na captação de dados 

da fase aeroespacial; 

 

b. Em relação à aeronave não tripulada citada no item 2.2.1, o documento que 

comprove a propriedade/posse/licença deverá vir acompanhado do “print” da 

tela do Sistema de Cadastro de Levantamentos Aeroespaciais do Território 

Nacional – SisCLATEN, onde constam as aeronaves inscritas e válidos para 

serem usadas na captação de dados da fase aeroespacial; 

 

2. Em relação aos sensores aerofotogramétrico e LiDAR, citados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 

2.2.2, a empresa vencedora do certame deverá comprovar que suas utilizações estão 

autorizadas pelo Ministério da Defesa-MD, por meio de consulta em tela ou 

apresentação do “print” da tela do Sistema de Cadastro de Levantamentos 

Aeroespaciais do Território Nacional – SisCLATEN, onde constam os sensores 

inscritos e válidos para a captação de dados da fase aeroespacial, além do  certificado 

de calibração, emitido pelo fabricante ou técnico especializado, com data de emissão 

não superior a 24 meses da data da licitação; 

 

3. O vínculo dos profissionais citados no item 3. Pessoal Técnico, com a empresa 

vencedora do certame, deverá ser comprovado por meio da apresentação de cópia de 

sua(s) carteira(s) de trabalho, acompanhada(s) de Ficha(s) de Registro(s) de 

Empregado(s), no caso de empregado; pelo Contrato Social, no caso de sócio, ou por 

contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a licitante e o(s) 

profissional(is), com firma reconhecida em cartório; 

 

 

Local e data. 

    

___________________________________ 
Assinatura do representante legal Nº do RG 

 


