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PA 007/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

EDITAL 004/2022 

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL 

GEO PROCESSAMENTO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 15 do mês de Fevereiro do ano de 2022, na 

sala de reuniões da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida 28 de Dezembro, nº 

3365, Centro, Chuvisca/RS, se reunirão o pregoeiro William da Rosa Peixoto e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria nº 006/2022, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito no item 1, processando-se essa licitação nos 

termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº515/2007,com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços técnicos de assessoria em gestão pública municipal objetivando estabilizar as receitas 

próprias, através da atualização do cadastro imobiliário; da base cartográfica, Plano Diretor e 

implantação de  um Sistema de Informações Geográficas – SIG, a fim de subsidiar os técnicos das 

secretarias com informações georreferenciadas e com uma visualização espacial do território urbano 

do município, conforme anexo I deste edital. 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 01 e n° 02, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE CHUVISCA 

EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2022 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE CHUVISCA 

EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2022 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
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 3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

 3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora 

dos envelopes. 

 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 

sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil; 

 a.4) 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 atos inerentes ao certame, em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em 

que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa 

outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 

indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os atos inerentes ao 

certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para 

os fins deste procedimento licitatório. 

  3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

            3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, 
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fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal 

da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

            3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, 

conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal, ou 

qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como beneficiária, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - 

PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 

bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada em 

folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 

empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) proposta financeira, mencionando o preço global do objeto desta licitação, onde deverão estar 

incluídos todos os custos com a descrição de cada etapa do serviço. 

             

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor 

mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, 

verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
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 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão 

as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

 6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

 6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 s (trinta segundos) para apresentar nova proposta. 

 6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 50,00 (Cinquenta reais). 

 6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 12 deste edital. 

 6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, 

sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 

propostas. 

 6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 

o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo motivadamente a respeito. 

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

vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 

acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 

item 5; 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 



 

Estad o  d o  Ri o  Gra nd e  d o  Su l  

Prefe i tu ra  Munic i pa l  de  Chuv i s ca 
Comi s s ã o  d e  Li c i t a ç õ e s  

 

Avenida 28 de Dezembro, 3000, Centro, Chuvisca/RS  CEP: 96193-000 
 Fone: (51) 3611 7093  E-mail : licitacoes@chuvisca.rs.gov.br 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

            6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação 

para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste 

edital. 

           6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% 

(cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

     a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

     b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, 

às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 

hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 

item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 

menor valor. 

 6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 

o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 

análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

 6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, 

conforme subitem 13.1 deste edital. 

 6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7 - DA HABILITAÇÃO: 
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 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, 

os seguintes documentos: 

 7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 

 7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

    a) registro comercial no caso de empresa individual; 

    b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

    c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

   d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

     a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

     b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

    c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

               d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

    e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

               f) alvará de Localização e Funcionamento. 

7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

   a) 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, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 a) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), ou Conselho Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

            b) Comprovante de registro do Responsável Técnico do licitante pelo objeto junto ao 

(CREA/CAU), o Responsável Técnico deverá ser o mesmo Responsável Técnico constante no 

registro da Empresa (CREA/CAU); 
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           c) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo 1 (um) atestados de capacidade técnica, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome da empresa 

licitante e de seu responsável técnico, pelo qual tenha sido contratada para serviços afins e 

correlatos em engenharia com características semelhantes ao objeto do presente certame, os quais 

deverão mencionar expressamente o Recadastramento Imobiliário, Regularização Fundiária, 

Plano Diretor, SIG - Sistema de Informações Geográficas e Planta de Valores sendo que este(s) 

atestado(s) deverá(ão) ser de serviço(s) já concluído(s). Os atestados exigidos supra mencionados 

deverão estar devidamente registrados na entidade profissional competente, conforme prevê o art. 30, 

§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, comprobatório da aptidão para 

desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, podendo ser oriundos de mais um 

atestado ou certidão para o atendimento da referida comprovação, vedada à apresentação de mais de 

01 (um) atestado fornecido pela mesma empresa; 

       d) Comprovação que o profissional detentor do(s) atestado(s) técnico(s), citado(s) acima, 

pertence ao seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes. Em se tratando de 

empregado, por meio de cópia reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), ou contrato de prestação de serviços, ou ainda no caso de sócio da empresa, por meio do Ato 

Constitutivo e/ou Contrato Social. 

       e) Para atender ao item imagem, no que se refere a parte aeroespacial, a empresa deverá 

apresentar comprovante de estar devidamente inscrita no Ministério da Defesa, na Categoria A, afim 

de atender o que determina o inciso I, do artigo 6º do Decreto 2.278 de 17 de julho de 1997 e artigos 

8º, 10 e 1 da Portaria Normativa nº 101/GM-MD, de 26 de dezembro de 2018. 

       f) Comprovação de que a empresa tenha em seu quadro profissional, Advogado devidamente 

registrado no órgão competente. 

 Observação: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao objeto 

licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e o período utilizado para 

tanto. 

7.1.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial 

ou entidade correspondente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão analisados pelo Contador do quadro do 

Município.  
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 Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele 

ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

 b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; 

 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 

Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro 

cadastral esteja no prazo de validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o 

prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como 

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

              7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, 

deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

 7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

  7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e 

a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 

12.1, alínea a, deste edital. 

  7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

            8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
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sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 

ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 

seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 

esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito 

de recorrer por parte da licitante. 

            9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 

imediata do processo. 

 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de 

suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 

subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

            10 - DOS PRAZOS: 

 10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo até de 02 (dois) dias, convocará a 

vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital. 

 10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde 

que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 10.3 O prazo de entrega total do objeto será de até 365 dias após a assinatura do contrato. 

 11 – DO PAGAMENTO: 

 11.1. O pagamento pelo serviço prestado será feito em parcelas iguais e mensais, em número 

de 12 (dose), sendo a primeira em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato e 

comprovação da efetiva realização da etapa do serviço, sendo as demais, sucessivamente, nas datas 

de seus vencimentos, contadas a partir do último vencimento, somente após o aceite dos serviços  

pelo fiscal da Secretaria Municipal de Gestão Publica – SMGP.. 

 11.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

ao mês, pro rata. 
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 12 - DAS PENALIDADES: 

 12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado,  será considerado como inexecução contratual: multa 

diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos 

e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

            13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 13.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Chuvisca, setor de Licitações, sito 

na Avenida 28 de dezembro, nº 3365 ou  pelos telefones 51 36117095 ou 36117094, no horário compreendido 

entre as 09 e 12horas e das 14 as 16 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para recebimento dos envelopes. 

 13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

 13.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato 

do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
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 13.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados 

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação 

em órgão da imprensa oficial. 

 13.6 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e d, serão 

tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela 

Administração. 

 13.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial contratado. 

 13.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 13.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 

8.666/1993). 

  13.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Camaquã para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja.  

            13.11. Serão afixados no MURAL da Prefeitura Municipal de Chuvisca todos os atos pertinentes a esta 

licitação, que sejam passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e respostas aos interessados e 

nome(s) do(s) vencedor (es) da licitação. Publicar-se-á no Jornal das Cidades, no site da Prefeitura a 

homologação da presente licitação. 

              14- DOS ANEXOS 

 Fazem parte deste Edital de Licitação, como anexos: 

           14.1. ANEXO I - Termo de Referência 

            14.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de Idoneidade para contratar ou licitar com a administração 

Pública e atendimento ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93; 

           14.3. ANEXO III - Modelo de Termo de Credenciamento; 

           14.4. ANEXO IV – Minuta do Termo de Contrato; 

 

 

         Chuvisca – RS, 28 de JANEIRO de 2022. 

 

 

 

                                                                   Rudi Nei Dalmolin 

                                                                   Secretário de Gestão Publica   

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I 

 (Este documento é parte integrante do Edital 004/2022, Pregão Presencial). 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1- APRESENTAÇÃO DO OBJETO: 

A presente Licitação visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria 

em gestão pública municipal objetivando estabilizar as receitas próprias, através da atualização do cadastro 

imobiliário; da base cartográfica, Plano Diretor e implantação de  um Sistema de Informações Geográficas – 

SIG, a fim de subsidiar os técnicos das secretarias com informações georreferenciadas e com uma 

visualização espacial do território urbano do município realizando seguintes serviços 

Justifica-se: 

a) Considerando que, atualmente a perda na arrecadação de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU tem 

se mostrado significativa devido à necessidade de regularização nas cobranças do mesmo em relação ao 

crescimento urbano;  

b) Considerando a necessidade de atualização cadastral dos imóveis pertencentes ao perímetro urbano do 

Município e revisão no Código Tributário Municipal;  

c) Considerando a necessidade de atualização da Planta Genérica de Valores – PGV; Considerando a 

necessidade de integração de dados atualizados sistematicamente com o sistema tributário e patrimonial; 

d) Considerando o princípio da eficiência, do mapeamento adequado e atualizado dos imóveis  

e) Considerando a necessidade de implementação de geotecnologias por empresas qualificadas, visando 

aperfeiçoamento nas bases de dados referentes a informações geográficas dos perímetros urbano e deste 

Município;  

f) Considerando a necessidade de vetorização da cartografia Municipal, visando oferecer facilidade aos 

munícipes na compreensão dos mapas, bem como, para os servidores na utilização dos mesmos para os 

devidos fins;  

Por todo o exposto, torna-se evidente a necessidade de realização de processo licitatório com o 

objetivo de contratar empresa capacitada para prestar os serviços propostos. 

2. OBJETO 

2.1 – Levantamento de dados para cadastramento e recadastramento imobiliário dentro do perímetro 

urbano Municipal; 

Esta etapa do serviço compreende os trabalhos a serem realizados com medições em campo, das unidades 

situadas dentro do perímetro urbano municipal e seus distritos, sendo os serviços listados abaixo: 

Entrega de Imagem aérea atualizada de alta resolução; 

Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Multifinalitário; 

Mapeamento Cartográfico Digital; 

Atualização da Planta Genérica de Valores; 

Modelagem, Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Informação Geográfica; 

 

2.1.1 – Fornecimento de Imagem aérea de alta resolução e pós processamento 360Ha 

A empresa contratada deverá fornecer uma imagem georreferenciada e ortorretificada. Deverá ser 

coletado pontos de controle em campo através de GPS de alta precisão, a fim de corrigir qualquer 

possível deslocamento de imagem e garantir eficácia no georreferenciamento do produto gerado; 

 A cobertura aerofotogramétrica deverá abranger a área indicada (aproximadamente 360 Ha) com GSD 

(Ground Sample Distance) de 10 cm ou melhor, que permita a elaboração de plantas planimétricas 

cadastrais e ortofotocarta na escala de impressão 1:1.000; 

Não serão aceitas imagens geradas registrando a presença de neblina, fumaça, poeira, nuvens ou sombras 
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de nuvens;  

Não serão tolerados efeitos de arrastamento ou de reflexão solar em lâminas d á́gua ou coberturas 

metálicas que prejudiquem a interpretação das imagens; 

As imagens nativas deverão ser processadas a partir de sua resolução radiométrica original e exportadas 

para o formato TIFF (Tagged Image File Format) sem compressão, sem degradação, utilizando 

técnicas de processamento digital de modo a melhorar a qualidade, contraste e a uniformidade de 

cores para toda a área recoberta;  

As imagens deverão ser tratadas de forma a ajustar o histograma e minimizar as discrepâncias de brilho, 

saturação e contraste em regiões distantes da imagem (entre faixas do voo e entre as fotografias 

sequenciais de uma mesma faixa de voo); 

Os produtos do recobrimento aerofotogramétrico deverão ser entregues em formato digital, em mídia tipo 

HD externo, padrão USB;  

A geração do mosaico, resultado da união de duas ou mais imagens, com a finalidade de gerar uma única 

imagem homogênea, deverá apresentar sobreposição perfeita das partes da imagem, ou seja, sem 

distorção nem tarjas pretas;  

As imagens devem ser entregues mosaicadas, ou seja, todas as partes devem ser unidas gerando uma única 

imagem;  

Os Produtos cartográficos deverão estar na escala 1:1.000 atendendo o PEC (Padrão de Exatidão 

Cartográfico) com classificação “A”. Em conformidade com o que estabelece o Capítulo II do 

Decreto - Lei nº 89.817, de 20 de junho de 1984 – a qual trata das Normas Técnicas da Cartografia 

Nacional. 

Deverá ser possível identificar as edificações, muros e divisas de cada imóvel sobre a imagem. Portanto, 

ela deverá ter resolução espacial de 0,10cm GSD ou melhor. 

A imagem deverá ser coletada durante a fase inicial do projeto, conforme cronograma, carregada no SIG 

para visualização das edificações para auxiliar no recadastramento executado em campo e 

acompanhamento dos serviços pelo fiscal do contrato. 

Serão fornecidos arquivos em meio digital, editáveis em Autocad Civil como: Ortomosaico 

georreferenciado, arquivo de nuvem de pontos, modelo digital de terreno (MDT), mapa com as curvas 

de nível do terreno, modelação 3d da área para melhor compreensão e interpretação das imagens;  

Imagem georreferenciada em .KMZ para visualização no Programa Google Earth;  

2.1.2 – Cadastramento e Recadastramento Imobiliário com medições in-loco; 

O Levantamento georreferenciado das edificações deverá ser obtido através de medições em campo, não 

sendo admitida a utilização de medidas oriundas de vetorização sobre Ortofotocartas ou outro procedimento 

equivalente visando o desconto dos beirais sem a devida medição in loco. 

O projeto de cadastramento e recadastramento imobiliário prevê a análise de dados, cadastramento e 

recadastramento, através de ambiente Palmtop com medições a campo, e com apoio de imagens aéreas, com 

as seguintes especificações técnicas; 

a) Levantamento cadastral de Campo; Considera-se, para esta etapa, o levantamento cadastral de até 

1.000 unidades. 

Verificação e medição in loco das áreas identificadas no item acima, atualizando-os em todos seus 

aspectos cadastrais constantes no BCI: 

Cadastramento de todas as áreas novas, sejam prediais ou territoriais situadas dentro do perímetro urbano 

do município; 

Aplicação de uma metodologia informatizada (Palm) na coleta de dados georreferenciados e desenhos in-

loco dos croquis que representam as plantas baixas das edificações, geograficamente localizados nos 

terrenos e integrados às fotos de fachadas, para atualização e complementação de bases cartográficas 

existentes; Conferência da numeração predial fornecida pela Prefeitura Municipal, para fins de 
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atualização de endereço junto ao cadastro imobiliário urbano; 

Identificação nas faces de quadras dos serviços visíveis e mensuráveis, de acordo com o Boletim de 

Cadastro de Logradouros (tipo de pavimentação, serviços públicos, dentre outros, desde que visíveis e 

mensuráveis); 

Atualização dos mapas de cada quadra, representando os lotes e prédios, utilizando a mesma convenção 

dos desenhos já existentes; 

Tomada da fotografia de fachada dos imóveis, sendo que cada unidade deverá possuir, no mínimo, 01 

fotografia. 

Quando não for possível proceder com a medição in-loco, deverá constar no croqui e posteriormente no 

banco de dados, o motivo: para que seja programado o retorno ao local conforme o caso. Deverão ser 

programadas equipes para trabalhar aos sábados quando necessário, a fim de revisar os locais em que 

os proprietários estavam ausentes. Cumpridos os procedimentos nos casos onde ocorrer a ausência do 

responsável ou o impedimento da equipe responsável pelo levantamento, a área construída será 

estimada a partir de elementos interpretados através das imagens e outras informações existentes; 

1) proprietário ausente,  

2) não autorizado pelo proprietário 

3) edificação não habitada  

*As pessoas que trabalharão em campo, “in loco”, estarão uniformizados e devidamente identificados por 

crachá impresso com seu nome, identificação da empresa e telefones da Prefeitura, para possível consulta por 

parte do entrevistado. 

2.1.3 – Geração da base cartográfica (Mapeamento Cartográfico Digital) 

Nesta etapa, utiliza-se a imagem aérea ortorretificada e georreferenciada, para a produção dos seguintes 

planos de informação: 

Em escala 1:5000, extraído da imagem: 

• Atualização do mapeamento de quadras, com sua respectiva codificação; 

• Mapa digital de bairros (de acordo com as informações a serem fornecidas, através de leis 

municipais); 

• Mapa Temático do Parcelamento do solo e estabelecimentos comercias, cruzando 

informações do zoneamento com a lei de uso de solo em vigor no Município para 

consulta eletrônica; 

• Identificação de áreas destinadas a Regularização Fundiária; 

• Localização do Patrimônio Público Imobiliário; 

• Numeração predial; 

• Sistema Viário; 

• Delimitação do Perímetro urbano; 

• Definição e codificação de logradouro e suas secções;  

• Curvas de Nível; 

2.1.4 – Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) 

Elaboração de uma nova planta de valores para IPTU e servir de base para ITBI determinando o cálculo dos 

valores venais do setor imobiliário do Município. Estabelecer a Justiça Tributária. 

Apoio na implantação de uma nova metodologia para avaliação dos valores venais; 

Análise dos mapas municipais (pavimentação, esgoto, transporte coletivo, sócio-econômica, tipologia 

construtiva) existentes ou a serem estruturadas pela Prefeitura Municipal; 

Criação de uma Comissão de avaliações, de forma a permitir a revisão permanente das PGVs, bem como 

para instruir a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ao longo do período; 

Apoio a Comissão para elaboração das Plantas de Valores Genéricos (Terrenos e Edificações), para fins 

de cobrança do IPTU e ITBI para o ano seguinte, através da determinação de valores unitários de 
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terrenos por face de quadra e de edificações por tipologia, de acordo metodologia existente na 

Prefeitura; 

Projeto de Lei para Calculo do IPTU/ITBI a ser enviado para Câmara de Vereadores para Aprovação; 

Explanação à Câmara de Vereadores. 

Simulação da Carga Tributaria, juntamente com a comissão formada, verificar os valores de IPTU 

cobrados em relação à nova Planta de Valores e Fórmula de Cálculos a ser implantada; 

Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido pela Prefeitura identificando as 

áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 

*Este trabalho busca atingir os Graus I, II e III de Fundamentação e Precisão para avaliação de lotes, glebas 

e terrenos, segundo a NBR – 14653-2 – Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

2.1.5 – SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (Software Livre) 

Implantação de Sistema de geoprocessamento para a Gestão do Cadastro Territorial. Na Prefeitura, serão 

utilizados sistemas livres, no qual a empresa contratada deverá prestar suporte profissional e desenvolve em 

cima das plataformas disponibilizadas. Com isso, a Prefeitura não terá custo de licenciamento na implantação 

do geoprocessamento, viabilizando o uso desta tecnologia. 

2.1.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNOLOGIAS  

O sistema de geoprocessamento deverá atender as seguintes especificações: 

a)  Para o armazenamento dos dados alfanuméricos e binários deverá ser utilizado o Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) PostgreSQL, com a adição da extensão 

geoespacial PostGIS para armazenamento e manipulação dos dados vetoriais e/ou matriciais. 

b)  O Servidor da Aplicação deverá ser desenvolvido na linguagem Java. 

c) Para a publicação dos dados espaciais deverá ser utilizado o servidor de mapas java GeoServer ou 

similar, que permita implementar os principais padrões abertos de SIG, garantindo alta 

interoperabilidade no acesso aos serviços. 

d)  A Aplicação Cliente deverá fornecer uma Interface Gráfica de Usuário (GUI), desenvolvida em 

JavaScript / HTML / CSS, com a adição dos Frameworks/APIs necessários. 

e)  A visualização dos mapas na Aplicação Cliente deverá ser por meio da biblioteca JavaScript 

OpenLayers, que é extensível e fornece interfaces para integração com o GeoServer por meio dos 

padrões abertos por este implementados. 

2.1.5.2 FUNCIONALIDADES  

a) Funções de Armazenamento de Dados Espaciais 

O sistema deverá armazenar todos os dados dos imóveis disponibilizados pelo município, associados 

aos seus respectivos atributos armazenados no software de tributação e gestão do cadastro imobiliário, e 

estruturados de forma organizada por camadas (layers), para serem recuperados e apresentados nas 

aplicações, com as seguintes especificações:  

f)  Armazenamento por camadas (layers); 

g)  Capacidade de armazenamento de qualquer tipo de documento associado às informações 

espaciais; 

h)  O Banco de Dados deverá suportar o armazenamento por camadas de feições matriciais e 

vetoriais: 

 

b) Funções de Visualização e Apresentação de Dados 

O sistema deverá possuir botões de navegação para a visualização das camadas, através de ferramentas 

de ampliação, afastamento e extensão de visualização, com os seguintes recursos: 

i)  Visualização individual de camadas; 

j)  Visualização simultânea (sobreposição de camadas);  
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k)  Nível de Visualização (zoom) estendida, por afastamento e por aproximação de dados; 

l)  Habilitação de Camadas de acordo com escala de visualização; 

m)  Visualização de Textos e Toponímias de Feições; 

c) Funções de Seleção e Consultas de Dados 

O sistema deverá possuir ferramentas de seleção e consulta dos dados armazenados no banco de dados e 

integrados com outras aplicações. Uma consulta deverá apresentar no mapa as feições com 

determinadas características escolhidas através de botões e menus de construção de consultas, devendo, 

no mínimo, dispor de: 

n)  Identificação de atributos a partir da seleção de feições; 

o)  Consulta por seleção de feições; 

p)  Consulta por atributos (Código, Nome de Feições, etc.); 

q)  Consulta por localização; 

r)  Busca de Feições por Filtros. 

d) Funções de Geração de Relatórios, Impressão e Downloads de Dados. 

s)  Geração de Relatórios para a visualização e impressão em PDF de consultas e seleção de mapas e 

atributos do banco de dados; 

t) Geração de relatórios para impressão de áreas do mapa e camadas ativas; 

u) Geração de Relatórios para a impressão de documentos associados as feições gráficas das 

camadas; 

v) Ferramenta para baixar imagens georreferenciadas (formato geotif), armazenadas no banco de 

dados geográficos, a partir da definição de uma janela de visualização da tela.  

e) Funções de Consulta Prévia de Viabilidade  

 O sistema deverá permitir a geração de consulta prévia de viabilidade, através da seleção de um lote ou 

da busca por característica (nome do proprietário, cpf/cnpj ou inscrição cadastral). A consulta deverá 

apresentar, no mínimo, os dados gerais do contribuinte, o endereço do imóvel, um mapa de localização 

do imóvel e as informações urbanísticas de restrições e permissividade definidas pelo Plano Diretor 

Municipal (zona, índices urbanísticos e descrição da lei); 

f) Funções de Edição Gráfica  

A ferramenta de edição gráfica deve permitir a inserção de feições de Edificações, Lotes e Logradouros, 

no formato vetorial (.shp), integradas com o sistema tributário do município de forma a permitir a 

atualização dos cadastros (gráfico e alfanumérico) no sistema numa única base de dados, sem a 

necessidade de utilização de outros programas para a transferência de dados. 

g) Funções de Desenho e Medição  

O sistema deverá permitir o desenho de figuras geométricas (ponto, linha e polígono) e, textos sobre o 

mapa, permitindo a impressão da área da tela contendo o desenho e as camadas ativas. 

O sistema deverá dispor de ferramentas para a medição das feições. 

O sistema deverá possuir funções de snapping (identificação precisa de vértices das feições), tanto para 

o desenho de geometrias, quanto para a obtenção das medidas das feições. 

2.1.6 – Capacitação de recursos humanos - Treinamento 

Treinamento é fundamental para que a própria Prefeitura consiga constantemente manipular e atualizar a base 

de dados e Mapeamento. Treinamento de Utilização dos Produtos para Coleta de Dados Georreferenciados: 

w) Capacitação de pessoal para gestão e atualização das informações do SIG, com aulas presenciais 

através de eventos técnicos práticos realizados pela equipe de técnicos da Empresa.  

x) Treinamento para atualização da cartografia, para os servidores que atuarão diretamente nos trabalhos 

de campo e fiscalização de forma presencial. 
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y) Treinamento para capacitação do quadro de técnicos da Prefeitura, envolvidos no projeto, na 

operacionalidade dos aplicativos, na aplicação da metodologia; 

z) Treinamento básico em ferramenta para desenho em 2d; 

aa) Após a entrega do serviço deverá ser realizado um treinamento de 16 horas, para os técnicos e 

gestores do município, conforme cronograma a ser definido. 

2.1.7 – Suporte ao Cadastro Imobiliario 

Será dado suporte para Prefeitura Municipal durante o período de cobrança do IPTU pós aplicação da nova 

metodologia e inclusão dos dados novos coletados em campo, bem como da aplicação da nova Planta 

Genérica de Valores; 

bb) Equipe para visitas em campo para revisões que venham a ser solicitadas pelos Munícipes; 

cc) Acompanhamento do processo de importação dos dados no sistema existente na Prefeitura; 

2.1.8 – Mapeamento para do plano Diretor Municipal 

1.  Apoio na elaboração dos seguintes códigos, os quais farão parte do Plano Diretor do Município: 

1.1 Mapas temáticos que farão parte do plano Diretor Municipal; 

1- Mapa Municipal 

2- Mapa de Bairros 

3- Mapa da Densidade Populacional 

4- Mapa do Uso do Solo 

5- Mapa dos Vazios Urbanos 

6- Mapa do Sistema Viário 

7- Mapa de Ocupação do Solo Urbano 

8- Mapa de Zoneamento 

9- Áreas de Preservação dentro do PU 

ITEM OBJETO 

1 
 
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DE até 1.000 UNIDADES IN-LOCO 

SUB 
ITEM 

  
QUANT 

 
VL. UNITÁRIO 

 
VL. TOTAL 

1. 
Imagem de alta resolução e pós 

processamento Perímetro urbano 

 
1 

R$ 21.300,00 R$ 21.300,00 

2 

 
Cadastramento e Recadastramento Imobiliário de até 
1.000 unidades 
 

 
1.000 

R$ 48,00 R$ 48.000,00 

3 

 
Geração da base cartográfica (Mapeamento 
Cartográfico Digital) 
 

 
1 

R$ 4000,00 R$ 4000,00 

4 
 
Elaboração da Planta Genérica de Valores (PGV) 

 
1 

R$ 21000,00 R$ 21.000,00 

5 
 
Implantação de SIG 

 
1 
 

R$ 10.600,00 R$ 10.600,00 

6 
 
Capacitação de recursos humanos – Treinamento 

 
1 

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

7 
 
Suporte e Manutenção Cadastro Imobiliário 

 
1 
 

R$ 3500,00 R$ 3.500,00 

TOTAL RECADASTRAMENTO MULTIFINALITARIO 111.900,00 
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3 -CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO 
 

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

2.1.1 – Aerolevantamento             

2.1.2 – Cadastramento e 

Recadastramento Imobiliário 

com medições in-loco;             

2.1.3 – Geração da base 

cartográfica (Mapeamento 

Cartográfico Digital)        

    

 

2.1.4 – Atualização da Planta 

Genérica de Valores (PGV)        

    

 

2.1.5 – SIG – SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS – (Software 

Livre)        

    

 

2.1.6 – Capacitação de 

recursos humanos - 

Treinamento        

    

 

2.1.7 – Suporte ao Cadastro 
Imobiliario        

    

 

2.1.8 - Plano Diretor Municipal             

VALOR PARCELA 
12
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

8
% 

 
4 - DO VALOR DE REFERÊNCIA: 

Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta, o preço unitário, superior ao valor 

de referência, de conformidade com o art. 48, II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações                           

 5 - DA FISCALIZAÇÃO: 

O Fiscal do contrato será o Sr. Charles Medeiros dos Santos, servidor da SMIFU, que será o responsável pelo 

aceite e liquidação da nota fiscal de fornecimento e também conferência e assinatura do Termo de 

recebimento. Cabe ao fiscal do contrato proceder ao registro de ocorrências que por ventura venham a ocorrer 

adotando as providências necessárias ao seu pleno e fiel cumprimento.  

 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Conta: - Serviços pessoa Jurídicas 

Categoria: 3.3.3.9.0.39- Serviços PJ 

Recurso: 1 -  Livre 

 

                                                             

 

                                                                   William da Rosa Peixoto 

                                                                         Pregoeiro Oficial 
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ANEXO II 

(este documento é parte integrante do Edital 004.2022, Pregão Presencial) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

......................(NOME DA EMPRESA)....................................., CNPJ (CGC/MF) 

............................., com sede a .............................................(endereço completo)..................., DECLARA, 

sob as penas da Lei, que: 

 

a) em cumprimento ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor de 16 anos. 

 

Ressalva: 

  (    ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

Município do Licitante, .......de.......................de 2022. 

 

 

 

                                                             Nome do declarante 

                                                               N° da carteira de identidade 

                                                                                             (Represente Legal da Empresa) 
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ANEXO III 

(este documento é parte integrante do Edital 004/2017, Pregão Presencial) 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

PESSOA JURÍDICA 

  A empresa ......................................................................, CNPJ 

........................................................., com sede a .........................................................................., credencia 

o Senhor (a) ..................................................., residente e domiciliado a 

............................................................................................, telefone .............................., CPF 

.................................., RG ......................................, conferindo-lhe todos os poderes necessários a prática 

de quaisquer atos relacionados ao Edital 056/2017, Pregão Presencial, assim como os poderes específicos 

para assinar o contrato.  

Município do Licitante, ............ de .................................... de 2022. 

 

                                                           

                                                           Diretor, Sócio Gerente ou Equivalente 

                                                                (identificar assinatura) 
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ANEXO IV 

(este documento é parte integrante do Edital 004/2022, Pregão Presencial) 

PA 004/2022 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 

CONTRATO ......./2022 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CHUVISCA, através da 

PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ 01.610.869/0001 – 10, , representada neste ato pelo Sr. 

Rudi Nei Dalmolin, Secretário Municipal de Administração, de acordo com a delegação de competência 

que dispõe o Decreto 1.396 de 14 de junho de 2021, doravante denominada apenas CONTRATANTE, e 

a........................................., CNPJ ou CPF.................................., CGC/TE ou RG ............................, 

estabelecida na ................................................................................., representada neste ato 

..............................................................................., doravante denominado apenas CONTRATADO, para a 

prestação do serviço descrito na cláusula primeira – Do Objeto. 

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 

do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo de Licitação 168/2017, no 

que dispõem as Leis Federais 9.503/97, 10.520/02, 123/06 e 8.666/93, suas posteriores alterações, Decreto 

Municipal 515/2007 e demais legislação pertinente, bem como, pelos termos da proposta e pelas cláusulas 

a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto: 

 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços técnicos de assessoria em gestão pública municipal objetivando estabilizar as receitas 

próprias, através da atualização do cadastro imobiliário; da base cartográfica, Plano Diretor e 

implantação de  um Sistema de Informações Geográficas – SIG, a fim de subsidiar os técnicos das 

secretarias com informações georreferenciadas e com uma visualização espacial do território urbano 

do município, conforme anexo I deste edital.CLÁUSULA SEGUNDA 

Prazos para início e vigência: 

O prazo de entrega do objeto será de até 365 dias após a assinatura do contrato que terá vigência desta data até 

xx/xx/xxxx, podendo ser prorrogado de acordo com cronograma aprovado previamente pela Secretaria 

Municipal de Gestão Pública (SMGP). 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá: 

  I – executar fielmente o objeto do presente contrato; 

  II - indicar preposto para representá-la na execução do presente contrato; 

  III - responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 

incidentes sobre o objeto contratado; 

  IV - responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE 

e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando 

da execução do contrato; 

  V - reparar e/ou corrigir, às suas expensas  em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes do objeto contratado; 

  VI - manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório. 
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CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações da Contratante: 

                                      A CONTRATANTE deverá: 

  I - efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, em 

conformidade com a Cláusula Quinta; 

  II – determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não estiver sendo 

realizado na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 

pertinentes, quando for o caso; 

  III - designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto desse contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 

Do Pagamento: 

                                     O pagamento será efetuado em 12 (dose) parcelas sendo a primeira a pós 30(trinta) 

dias, a contar da data de assinatura do contrato e da efetiva entrega da NF e relatório dos serviços prestados, o 

qual atestará a realização do serviço, liberando para o pagamento. 

   § 1° Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 

com juros de 0,5% ao mês calculados pró rata dia, até o efetivo pagamento. 

                 CLÁUSULA SEXTA 

Das Penalidades e das Multas: 

                                         Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 I - Aplicação de advertência no caso de descumprimento de obrigações acessórias; 

 II - Multa de 10% (dez por cento) por dia de atraso, limitada a um dia, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

                        III Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 03 

(três) meses; 

                        IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de causar 

prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.  

                        V - Multa de 8%(oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 03 (três) anos.  

   VI - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 

(cinco) anos; 

   VII - Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 

licitatório e na execução desse contrato, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 2 

(dois) ano(s). 
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 § 1º As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Rescisão: 

                                      Será rescindido o presente contrato, sem qualquer direito à indenização para a 

CONTRATADA, mas sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, quando ocorrer: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do contrato nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado na entrega do bem; 

 V - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato;  

 VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 

da Lei nº 8.666/1993; 

 VIII - a decretação de falência; 

 IX - a dissolução da sociedade; 

 X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

 XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 XII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;  

 XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 

outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 XIV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

 XV - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 
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 §1º A rescisão do presente contrato fundamentada nos incisos I a XII , poderá ser determinada 

unilateralmente pela CONTRATANTE, com fulcro no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 §2º A CONTRATADA  reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no 

art. 80 da Lei nº 8.666/1993, em caso de rescisão unilateral fundada em inexecução parcial ou total de 

cláusulas contratuais, especificações do projeto básico ou prazos. 

 § 3º Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do 

CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados. 

CLÁUSULA OITAVA 

Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

Conta: - Serviços pessoa Jurídicas 

Categoria: 3.3.3.9.0.39- Serviços PJ 

Recurso: 1 -  Livre 

 

CLÁUSULA NONA 

Da Fiscalização e Da Eficácia: 

O fiscal do contrato é o Sr. Charles Medeiros dos Santos, servidor da SMGP. 

O presente CONTRATO somente terá eficácia depois de publicada respectiva 

súmula no Mural da Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

 Disposições Gerais: 

Fica eleito o Foro de Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões 

oriundas do presente contrato. 

 

Chuvisca/RS, ..... de ...............de 2021. 

                  

          

                                                                         CONTRATANTE 

 

                                                                          CONTRATADA 
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PUBLICAÇÃO 

CONTRATO ......./2021 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 

(Base legal: artigo 61, § único, da Lei Federal 8.666/93) 

 

 

• CONTRATANTE: 

o MUNICÍPIO DE CHUVISCA (Prefeitura Municipal de Chuvisca) 

o CNPJ 01.610.869/0001 – 10 

o ENDEREÇO: Avenida 28 de Dezembro, 3000, Centro, Chuvisca/RS, CEP 96.193-000  

 

• CONTRATADO: 

 

• OBJETO:  

 

Descrição resumida do OBJETO. 

 

• PREÇO: R$ ........... (............................................................). 

• PAGAMENTO: ....................................................................... 

• VIGÊNCIA: ........................................................................... 

 

Chuvisca/RS, ..... de ............... de 2021. 

 

                                                                          Prefeito Municipal 

                                                                               Contratante 


