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EDTTAL N'009/2022
PREGÃo PRESENcTAL N.oos/2022

PARA REGISTRo DE PREçoS oBJETIVANDo PRESTAçÃo DE SERVIçoS

EDITAL DE PREGÃo PRESENcIAL REGISTRo DE PREçoS
PROCESSO N'13668/2022
DATA DA neAttZAçÃO: 04 de fevereiro de 2022
nOnÁRtO: a partir das 09 horas
LOCAL: Na sala da Comissão de Licitação, na Av. Padre Trajano, n" 55, Cêntro, Posse
-co

A pregoeira Giovanna Nunes da Silva Chiogna, usando a competência
delegada na Portâria n" 01112021 de 04 de.laneiro de 2021, torna público que se acha
aberta nesta unidade, licitaÇão na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, Processo N' 13668/2022, objetivando o Registro de Preços para prestação
dos serviços relacionados no Anexo l, que será regida pela Lei Federal n' 10.520, de
17 de julho de 2002, Decrelo 02512021, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem as disposições da Lei Federal n' 8.666, de 23 de lunho de 1993, com
alteraçôes posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às espêcificações desle instrumento
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar
do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitação, na
Av. Padre Trajano, n" 55, Centro, Posse - GO, iniciando-se no dia 04 de Fevereiro de
2022, às 09.00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxÍlio da Equipe de apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe.

í, DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, para PRESTAÇÃO

9E_S_E_RvlÇo! DE |MPLANTAÇÃO _DE StsrEMA DE TNFORMAçÕES
GEOGRAFTCAS (StG), E REVTSAO DO CADASTRO TECNTCO
MULTIFINALITARIO URBANO, observadas as especificaçôes estabelecidas
neste edital e seus anexos.

DESCRTÇAO

PRESTAç o DE SERVIçOS DE IMPLANTAÇAO DE
srsTEMA DE TNFORMAÇÕES CeOCnÁHCAS (Stc), E
REVISAO DO CADASTRO TECNICO
MULTIFINALITÁRIO URBANO.

2. DA PARTICIPAÇ o
2.1 . Podetáo participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo pertinente

ao seu objeto, nacionais, legalmente constituídas e que satisfaÇam todas as
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condiÇões estabelêcidas neste Edital e seus Anexos, não sendo permitida a
participação em consórcios.

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentaÇão de suas propostas, sendo que o Município de posse não será em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

2.3. A participação na licilaÇão implica, automaticamente, na aceitação integral dos
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. Os documentos exigidos deverão ser aprêsentados em original ou
publicações em órgãos da imprensa oficial, por qualquer processo de
cópia autenticada vie cartório competente, ou por servidor membro da
Comissão Permanente de Licitação da PreÍeitura de posse - GO.

2.4.1. Em caso dê autenticação por membro da Comissão permanente de
Licitação, o licitante deverá requerer a autenticação, sendo sugerido, para o
bom andamento do certame, que se realize até as í6h00min horas do dia
útil imediatamente anterior ao da licitação.

2.4.2. Havendo documentos a serem autenticados durante o certame, poderá ser
autenticado, desde que apresentado o documento original para o mesmo.

2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas,
apresentar reclamaçóes ou recursos e assinar as Atas dos licitantes
credenciados, a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.

2.6. E vedada a participaÇáo de empresas.

2.6.1. Concordatária ou em processo de íalência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidaÇão.

2.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração pública e,
caso participe do processo licitatório, estará(ao) sujeita(s) às penalidades
previstas no Art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

2.6.3. Cujos sócios ou diretores pertenÇam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante.

2.6.4. Empresas que este.jam constituídas sob a forma de consórcio ou grupo de
empresas.

2.6.5. Empresas que estejam suspensas de participar de licitações por qualquer
órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

2.7. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor dirigente
do Município de Posse - GO, bem como as empresas cujos sócios,
administradorês, empregados, controledores sejam servidores do mesmo.

2.8. Sobre a participaÇão de microempresas e empresas de pêqueno porte, nos
termos da Lei complementar 123, de 1411212006.

2.8.í. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lei Complementar n' 123 de 14 de dezembro de 2006 e
fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar, obrigatoriamente:
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2.8.1.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa, da Empresa de
Pegueno Porte ou do Micro Empreendedor lndividual;

2.8.1.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de
Registro Civil de Pêssoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da
Microempresa, da Empresa de Pequeno porte;

2.8.1.3. Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de pessoas Jurídicas não
emitir o documento mencionado no item 2.8.1 .2 deste artigo, nos termos da
Lei Complementar Federal N' 123106, deverá ser apresentada declaraçáo
feita pelo representante da empresa conforme Anexo Vll deste Edital, sob
as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.

2.8.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somentê será exigida para efeito da emissão da ordem de
fornecimento/empenho.

2.8.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participaçáo neste certamê licitatório, deverão apresentâr toda a
documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

2.8.4. Havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o
proponente Íor declarado o vencedor do certame e emitida à adjudicação,
para a regularização da documentação.

2.8.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.g.4,
implicará decadência do direito à contestação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

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

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
rnstrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçóes
em decorrência de tal investidura;

b) Trâtando-se de procurador, o instrumento de procuraçáo público ou
particular do qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposiÇáo e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove
os poderes do mandante para a outorga.

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, modelo do
Anexo lV. O licitante que não dispor da declaração ou apresentá-la com
qualquer incorreção poderá assiná-la ainda perante a equipe de apoio desde
que disponha de poderes para tal investidura.
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d) Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter
benefícios da Lei Complementar n' 123 de 14 de dezembro de 2006 e
fizerem lus aos beneficios, deverão âpresentar, obrigatoriamente, a
documentação exigidâ no subitem 2.8.í deste edital, juntamente com
demais documentos de credenciamento.

3.2. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de
credencramento impedirá a intervenção da licitante no presente certame,
especialmente quanto à oferta de lances e a interposição de recursos, porém a
proposta da licitante será considerada no certame, sendo que no caso de não
apresentação do contrato soclal ou estatuto social, a licitante deverá incluir o
documento no envelope de documentação. Caso náo apresente de forma
alguma o contrato social ou estatuto social, perderá o direito de concorrer ao
ceúame.

3.3. A Licitante que se rêtirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da pregoeira.

3.4. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será
admitida a participação de outras Proponentes.

3.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitânte credenciada.

4. DA FORMA DE APRESENTAçÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HAB|L|TAçÃO, DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

4.'l . A declaraçáo de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo lV ao Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopesn'síe2.

4.2. 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:

Envelope n" 'l - Proposta

Prêgão Presencial para Registro de Preços n" 12022

Processo n" 12022

Envelope n' 2 - Habilitação

Pregão Presencial para Registro de Preços n" 12022

Processo n' 12022

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões tecnicãs de uso corrente, com
suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e asstnada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador. juntando-se a procuraçáo.
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4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou
cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira ou por
membro da Equipe de Apoio.

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1. No(s) Envelope(s) "Proposta(s) de Preço(s)" constará a carta-proposta, de
acordo com o Edital, a qual deverá ainda:

5.1 .1 . Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto
às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da
Proponente.

5.1.2. lndicar a razâo social da Proponente, endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedorâ do
certame, bem como, a qualificação do representante da Licitante, para fins
de assinatura do contrato, quando for o caso.

5.1.3. A validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura do envelope "proposta,'.

5.í.4. Ser apresentada sêm emendas ou rasuras, com preços expressos em
moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a
vírgula (Lei Federal n" 9.069/95), excetuando-se quando for o caso,
discriminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado
deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir
tais como, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão
verificados quanto a erros, os quais seráo corrigidos pela pregoeira da forma
seguinte:

A.(í.). Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso:
prevalecêrá o valor por extenso,

A.(2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

A (3 ) Erro de multiplicaÇão do preço unitário pela quantidade
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade
e corrigindo-se o total;

A.(4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas
e retificando-se a soma.

b) O valor total da proposta será ajustado pela pregoeira em conformidade com
os procedimentos acima para correÇão de erros. O valor resultante
constituirá o total a ser pago.

0S
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5. í.5. A centésima parte do Real, denominada "centavos", será escrita sob a forma
decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069,
art. 'l ", § 2' , de 29 de junho de 1995.

5.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo
o serviço ser fornecido sem ônus adicionais.

5.3. Para fins de realização do pregão em sistema gerencial, solicitamos que as
empresas tragam suâs propostas em planilha digital gerada no sistema da
Prefeitura de Posse, disponibilizada no site oficial SSE ov.br ouo
ainda em contato com a Comissão de Pregão de Posse - GO, em contatos já
informados no Presente edital.

5.4. A ausência do presente documento não será critério para desclassificaçáo de
nenhuma das concorrentes, mas cabe ressaltar que esta ausência poderá
acarretar em atraso no andamento da sessão, uma vez que deverá ser lançado
as propostas item por item.

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE'DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO"

6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a
seguir relacionados os quais dizem respeito a.

6.í.í. HAB|L|TAçÃO JURíO|CA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial;

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de
sociêdades por ações, acompanhados da documentação mencionada na
alínea "b", deste subitem;

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorizaÇão para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade
eslrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem
sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ),

Prova de rnscrição quando for o caso no Cadastro de Contribuintes Estadual,
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentaÇão de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais e a
Dívida ativa da União Expedido pela Secretaria da Receita Federal;

6.1.1.í

6.1.2.

a)

b)

c)

0(
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d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situaçáo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão
expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da
federação onde a licitante tem sua sede;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidáo
expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a
licitante tem sua sede;

g) Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, nos termos do Título Vll A da Consolidacão das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1 " de maio de I 943. (NR).

QUALTFTCAÇÃO ECONÔMtCO-FtNANCEtRA

Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, expedido pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídicâ, com data náo superior a 30
(trinta) dias corridos, ou dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão.

Balanço patrimonial e demonstraçóes contábeis relativos ao último exercício
social já exigível e apresentâdo na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. A comprovação de boa situação financeira da
empresa licitante será basêada também na obtenção de índice de Liquidez
Geral (lLG), Endividamento Geral (EG), Liquidez Corrente (LC), resultantes
da aplicação das Íórmulas abaixo:

b)

B (1) LG = Ativo Circulante + Realizável a Lonqo Prazo > 'l ,0

Passivo circulante + Exigível a longo prazo

B (2) EG = Passivo Circulânte + exioível a Lonoo Prazo < 1,0

Ativo Total

B. (3.). ILC = Ativo Circulante > I ,0

Passivo Circulante

c) As empresas com menos de um exercício financeiro em funcionamento
devem apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial
levantado, conforme o caso.

d) Serão considerados "na forma da lei" o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstraçôes contábeis assim apresentados:

D. (1 .). publicados em Diário Oficial; ou

D. (2.). publicados em Jornal; ou

D. (3.). por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante; ou

q§
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D. (4.). por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado nâ
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

D. (5.). balanço do tipo SPED Contábil, devidamente acompanhado do recibo
de entrega de escrituraÇão contábil digital, Termos de Abertura e de
Encerramento.

O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas (em
memoriâl de cálculo) deverão conter assinatura do representantê legal da
empresa licitante e do seu contabalistâ/contador ou apenas do
contador/contabilista caso apresentadas por meio de publicação, permitir a
identificação do veículo e a data de sua publicação, bem como cópia da
publicação. A indicaçáo do nome do contabilistâ e do número do seu registro
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

QUALTFTCAÇÃO TECNTCA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU da sede da
licitante.

Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial:

. Registro ou inscrição da LICITANTE junto ao Ministério da Defesa como
entidade privada executante de serviço das fases aeroespacial e
decorrente de aerolevantamento, categoraa "A", conforme os termos do
Decreto-Lei no 1.177, de 2110611971 e Decreto no 2.278, de 1BtO7t19g7 ,

e da Portaria 3726/GM-MD, de 1211112020, e inciso I do art. 'lO" da
Portaria normativa n. 1o1/GM-MD, de 26112118 válida na data de
apresentação das propostas.

o Decisão da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC que outorga à
LICITANTE AutorizaÇão Operacional para exploraçáo de ServiÇos
Aéreos Públicos Especializados - SAE, acompanhada das
Especificações Operativas, onde constam as especificaçôes da(s)
aeronave(s) tripulada(s) operada(s) pela LICITANTE e o
aerolevantamento como modalidade/tipo de operação a ser rêalizada.
(Somente para as LICITANTES que irão realizar o aerolevantamento com
aeronave tripulada).

. Certidâo dê cadastro de aeronave não tripulada - uso não recreativo -
ANAC para o ramo de atividade de "aerolevantamento
ãerofotogrametria", onde constam as especificações da aeronave não
tripulada, cujo operador deverá ser a LICITANTE. (Somente para as
LICITANTES que irão realizar o aerolevantamento com aeronave não
tripulada).

Por se tratar de objeto estritamente técnico em que todas as etapas são
realizadas dê forma dependentes umas das outras, não será permitida a
participação em consórcio, e nem a subcontratação dê todo ou de parte dos
serviÇos licitados.

CAPACITAÇÃO TECNICA OPERACIONAL

Comprovação de aptidão (capacitação técnico-operacional) através de
atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
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privado pela execução de servtços similares, pertinêntes e compatíveis com
o objeto desta licitação, devendo neles constar as quantidades, prazos e
características dos serviços em quantitativo correspondente a, no mínimo, a
50% (cinquenta por cento) da execução pretendida, contemplando as
seguintes atividâdês de maior relevância.

. ServiÇos de aerolevantamentos em área urbana (deverá estar
acompanhado da autorização de aerolevantamento emitida pelo
Ministério da DeÍesa);

. Elaboraçáo de Base Cartográfica Multifinalitária por aerolevantamento
1 :í .000;

. Mapeamento móvel 360";

. Desenvolvimento e implantaÇão de sistema de informações geográficas
para projeto de cadastro multifinãlitário.

. cApAcrTAÇÃorÉcrurcapRoFtsstoNAL:

Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de
atestado(s) com CAT de responsabilidade técnica que comprove(m) a
execução de serviço(s) com características similares às de pârcelas de maior
relevância do objeto devidamente acervado(s) na entidade profissional
competente, conforme segue:

. ServiÇos de aerolevantãmentos êm área urbana (deverá estar
acompanhado da autorização de aerolevantemento emitida pelo
Ministério da Defesa);

. Elaboração de Base Cartográfica Multifinalitária por aerolevântamento
í :'l .000;

. Mapeamento móvel 360';

. Desenvolvimento e implantaÇão de sistema de informações geográficas
para projeto de cadastro multifinalitário.

Os atestados registrados nas entidades profissionais competentes
(CREA/CAU ou outros) referido(s) aos serviços relacionados no item acjma,
deverá(ão) ter sido emitido(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
apresentaÇáo 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, certidão de equipe técnica responsável
pela empresa emitida pelo CREA/CAU ou por contrato que comprove de
forma precisa o vínculo entre a empresa e o(s) profissional(is).

Deverá ser apresentada relação de equipe mínima obrigatória, com vínculo
permanente com a licitante, conforme abaixo.

. 0í (um) Coordenador Geral, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil,
Engenheiro CartógraÍo ou profissional de nível superior com atribuição

k\
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equivalente, detentor de atestado técnico compatível, acompanhado de
CAT,

o 0í (um) Coordenador de Topografia e Geodésia, Engenheiro
Agrimensor, Engenheiro Civil, Engenheiro Cartógrafo ou profissional de
nível superior com atribuição equivalente, detentor de atestado técnico
compatível, acompanhado de CAT;

. 01 (um) Coordenador de Aerolevantamento e Mepeamento Móvel
360', Engenheiro Agrtmensor, Engenheiro Civil, Engenheiro Cartógrafo
ou profissional de nível superior com atribuição equivalenle, detentor de
atestado técnico compatível, acompanhado de CAT.

o 0í (um) Coordenador de Cartografia e lmplantaçâo de SlG,
Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil, Engenheiro Cartógrafo ou
profissional de nível superior com atribuiçáo equivalente, dêtentor de
atestado técnico compatível, acompanhado de CAT.

. 01 (um) Gerente de Projetos, Profissional de NÍvel Superior Engenheiro
Agrimensor, Engenheiro Civil, Engenheiro CartógraÍo ou profissional de
nivel superior com atribuiçáo equivalente e Especialização em
Gerênciamento de Projetos (Apresentâr Certidão), detentor de
atestado técnico compatível, acompanhado de CAT.

Com exceção do Gerente de Projeto, a licitante devêrá obrigatoriamente
apresentar 01 (um) profrssional diferente para cada íunção da equipe de
coordenação.

A comprovaçáo de vínculo permanente do(s) profissional(is) com formaçáo
superior far-se-á através 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, certidão de
equipe técnica responsável pela empresa emitida pelo CREA"/CAU ou por
contrato que comprove de forma precisa o vínculo entre a empresa e o(s)
profissional(is).

VISITA TÉCNICA FACULTATIVA - As empresas interessadas em
participar desta licitação poderão realizar visita técnica para conhecimento
de todas as facilidades e dificuldades relacionados à sua execução. A visita
técnica poderá ser realizada até cinco dias úteis anteriores à abertura do
certame, desde que previamente agendada.

Para a realização da visita técnica, o responsável pela empresa licitante
deverá se apresentar munido de documento de identidade e carta
autorizativa da empresa para que ele a represente nesta vtsita.

ouÍRAs coMPRoVAçÕES

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra êm situação regular perante o
Ministério do Trabalho, conforme modelo do ANEXO lll;

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impêdimento legal para
licitar ou contratar com a AdministraÇão, conforme modelo do ANEXO lV.

i]
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e)

614.3

a)

6.í.5.

b)

c)

n

K



o PRE FEITU R Â },IUNICIPÀ L DE

l
Ç',y3n n1, /;cz5 rr.zo3

ae:irêo 2C:l 2i12.1

d) Declaração elaborada em papel timbrado ê subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de Servidor Público do
município no Quadro Societário, conforme modelo do ANEXO V.

6.2. DTSPOS|ÇÔES GERATS DA HABtLITAÇÃO

6.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidóes apresentadas,
a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentaçáo das propostas.

6.2.2. Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente, durante a
sessão.

6.2.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.2.4. Se a documentaÇão de habilitação não estiver de acordo com as exigências
editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a
pregoeira considerará a Proponente inabilitada.

7. DO PROCEDIMENTO E OOJULGAMENTO

7.1 . No horário e local indicados no preâmbulo, será âberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados êm participar do certame, o credenciamento terá duração mínima
de 15 minutos.

7.2. Após o credenciamento, as licttantes entregarão ao pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido
no Anexo lV ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preÇos e os
documentos de habilitaÇão.

7.2. í . Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
CREDENCIAMENTO, poderão ser sanadas na sessão pública de
processamento do Pregão, desde que erros formais na composição de
documentos ou em ausência de documentos que possam ser emitidos pela
internet, até a decisão sobre o credenciamento.

7.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condiçôes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclâssiíicadas as propostas.

a) cujo objeto não atenda as especificaÇões, prazos e condições listados no
Editat;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas seráo verificadas quanto à exatidão das
operaçôes aritméticas que conduziram âo 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.

7.3.2. Serão desconsiderâdas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitântes

ut
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7.4. As propostas não desclassiÍicadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observâncaa dos seguintes critérios.

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até í0%
superior àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preÇos na condiçáo definida na alínea
anterior, serâo selecionadas as propostas que apresentarem os menores
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes.

7.5. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior
preÇo ê os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meto de
sorteio no caso de empate de preços.

7 .5.1. 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.

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
observada a redução mínima entre os lances de R$ 5OO,OO (quinhentos reais).

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.8. 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.

7.9. A Pregoêira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à reduçáo do preço.

7 .1O. Após a negociaçáo, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7. í 0.1 . A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vjgentes na data
da apresentação das propostas, apurâdos mediante pesquisa realizada pelo
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasiâo do julgamento.

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor prêço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

7.12. Eventuais falhas, omissóes ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser saneadas exclusivamente durante a sessão pública de
processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:

a) substituiçáo e apresentaÇão de documentos, ou

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.12.1.A verificação será certificadâ pelo pregoeira e deverão ser ânexados aos
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico.

7.12-2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa
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indisponibilidade e náo sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação durante a sessão, a licitante será inabilitada.

7.12.3. Não serão aceitos ou considerados documentos enviados via e-mail, ou por
qualquer outro processo de entrega.

7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências
para a habilitaçâo, a Pregoeira examinará a ofertâ subsequente de menor
preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, êm
caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de umâ oferta aceitável cuja autorâ atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarada parcialmente habilitada e apta a
realizar a demonstração do sistemâ proposto.

7 .14. Constatado o atendimento dos requisatos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será considerada parcialmente habilitada e apta a rcalizat a
demonstração do sistema proposto, conforme especificação do item 11 do
Termo de Referência "DA DEMONSTRAÇÃO DO STSTEMA pROpOSTo".

8. OO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGTSTRO DOS PREÇOS

8.1 . No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intênção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias
corridos para apresentação das razões, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar, contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.

8.2. A ausência de manifestaçâo imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologaçáo.

8.3. lnterposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá{o devidamente informado à autoridade competente.

8.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento é determinará a
convocação do beneficiário para a assinatura da Ata de Registro de preços.

8.6. A Atâ de Registro de Preços será formalizada, com observância das
disposições do artigo 13 do Decreto Municipal n"O2512021, e será subscrita pela
autoridade que assinou/rubricou o edital.

8.7. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado,
dela será excluída.

8.8. Colhidas as assinaturas, o órgão Gerenciador providenciará a imediata
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusáo de que trata
o subitem anterior.

9. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAiIIENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS

q(
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9.1. O prazo de validade do registro de preços será de '12 (doze) meses, contado a
partir da data da publicação da respectiva Ata.

9.1.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condiÇões
estabelecidas nos artigos 23 e 24 do Decreto Municipal n"OzStZO21.

.tO. DAS CONTRATAçÔES

10.1. O fornecedor do bem incluído na ata de registro de prêços estará
obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições
estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

10.2. A existência de preços registrados não obriga a AdministraÇâo a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislâção relativa às licitaçóes, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

10.3. Quando da necessidade de contrataÇão, o órgão participante, por
intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o órgão
Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este
ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

1O.4. Com as informaçóes do órgão Gerenciador o gestor convocará o
fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

'10.5. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o
fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contrâtante, no
prazo de 10 (Dez) dias uteis a partirda data da convocação, certidóes negativas
de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título Vll-A da consolidação das
Leis do Trabalho e certidóes negativas de tributos e contribuições federais,
expedidas pela secretaria da Receita Federal e pela procuradoria da Fazenda
Nacional, sob pena da contratação não se concretizar.

10.6. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou
constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor
ficará dispensado da apresenlação das mesmas.

1O.7. O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo
de contralo ou retirar instrumento equivalente.

í1. DOS PRAZOS, DAS CONDIçÔES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
DA LICITAÇÃO

11.1. O objeto desta licitaçáo deverá ser entregue em conformidade com os
prazos e especificações constantes no Termo de Referência, contados a partir
da assinatura do contrato (ou retirada do instrumenlo equivalente, conforme o
caso), conforme as condições estabelecidas nos Anexos I deste edital.

11.2. A enlrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados
no momento da contrataÇão, respeitado o previsto no Anexo l, correndo por
conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,

! nl
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í2. DAS CONDTÇÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO S6



o o PREFEITURÂ TIUNICIPÂL OE

u POSSEn
'2rase ,* lozS rtr?03

!e,,rdL 2t- | :ai.1

12.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até i5
(Quinze) dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados
no subitem 2 do item anterior.

12.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral
(RG), do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

12.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá.

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituiçáo, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituiÇão, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicaçáo da Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da notiÍicação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou dê partes, determinar sua
complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis,

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê{a em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.

12.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 1S (quinze)
dias conidos, contado da data de entrega do (s) bem (s) uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante
Termo de Rêcebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

í3. DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias, contados da
apresentaçâo da nota fiscalifatura no protocolo do órgáo contratante, à vista do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma
prevista no subitem 4 do item 12.

13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções seráo devolvidas
à contratada e seu vencimento ocorrerá em no máximo 30 (trinta) dias após a
data de sua apresentação váltda.

13.3. O pagamento será feito mediante credito aberto em conta corrente em
nome da Contratada, em Conta, Agencia e Banco apresentada na proposta de
preços e também, sempre que possível, nas notas fiscais.

13.4. Havendo atraso no pagamento dos valores devidos pela Administração,
incidirá correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pelo
CONTRATANTE a qual correrá entre a data do adimplemento das obrigações
e a do eíetivo pagamento, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio
por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore,' em relação ao atraso
verificado.

.t4. DAS SANÇOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de preços ou Contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
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da execuçáo de seu objêto, não mantiver a proposta, fâlhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-sê de modo inidôneo ou cometerfraude flscal,
poderá ser impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominaçôes legais.

14.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitará a adjudicatária
à multa de mora, no valor de 0,5 % (meio por cento) ao mês sobre o valor da
Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sançóes. A multa será descontada
dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.

14.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente
vencedora as seguintes sançóes.

a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto;

b) Multa na forma prevista no item 14.2;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela
inexecução parcial da entrega;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
pública pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja
promovida a reabilitaçáo da contratada e depois de ressarcido o prejuízo
resultante, para a Administração pela inexecução total do contrato;

e) A sanção prevista na alínea "d" é de competência exclusiva do Secretárlo
Municipal da pasta, depois de facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo dê 30 (kinta) dias da abertura de vista,
conforme previsto no Art. 87 § 3' da Lei 8.666/93.

15. DAS DTSPOS|ÇOES FtNAtS

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

15.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios de Goiás e no endereço eletrônico www.posse.go.gov. br.

15.3. Os demais atos pertinentes a esta licitaçáo, passíveis de divulgação,
serão publicados no endereço eletrônico www.posse.go.gov.br.

15.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos,
íicarào à disposiçáo para retirada na Av. Padre Trajano, n. 55, Cêntro, posse -
GO, CEP: 73.900-000, após a publicação da Ata de Registro de preços.

15.5. Ate 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de 0'l dia útil.

15.5.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realizaçáo do certame.
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15.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo órgão
Gerenciador.

15.7. lntegram o presente Edital:

o ANEXO l: Termo de Referência
o ANEXO ll: Modelo Obrigatório de Proposta de preços
o ANEXO lll. Modelo de Declaraçáo sobre Trabalho de Menoreso ANEXO lV: Modelo de Declaração de lnexistência de Fatos lmpeditivoso ANEXO V: Modelo de Declaração de não Existência de Servidor público

no Quadro Societário
r ANEXO Vl: Minuta de Ata de Registro de preço
o ANEXO Vll: Declaraçáo de Microempresa ou Empresa de pequeno porte
o ANEXO Vlll: Carta de Credenciamento

í 5.8. Os preços registrados seráo publicados no Diário Oficial dos Municípios
de Goiás.

'15.9. Não será exigida a
resultantes desta licitação.

prêstação de garantia para as contrataçôes

15.'10. Os esclarecimentos relativos a esta licitação seráo prestados nos dias de
expediente, das 07:30 às '17.00 horas, na Sede da prefeitura Municipal de
Posse - GO, situada na Av. Padre Trajano, n' SS, Centro, posse - GO ou pelos
telefones (62) 3481-1 370/1 380.

'15.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca posse - GO.

Posse - GO, 21 de janeiro de 2022

Giovanna N

n
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ANEXO I - TERMO OC NCTERÊruCII

í. JUST|F|CAT|VA DO SERVTÇO

'1.1. A contratação de empresa de engenharia especializada em PRESTAÇÃO DE
SERVIçOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GEOGRAFTCAS (Stc), E REVTSÃO DO CADASTRO TECNTCO
MULTIFINALITARIO URBANO, configura a demanda de intervenÇão no
sentido de quê há muito tempo nosso município não passa por uma atualizaçáo
das rnformaÇões do cadastro multifinalitário, e sua base cartográfica encontra-
se desatualizada.

1 .2. Não temos dúvidas de que o Poder Executivo Municipal tem procurado realizar
uma Administraçáo que prima, principalmente, pela interatividade, respeito,
interesse comum com a comunidade e princípios fundamentais para o exercício
da Democracia.

í.3. E importante salientar, que esse serviço é necessário devido à necessidade de
se realizar base para levantãmentos e projetos de diversos tipos, pois visto a
expansão do município, cabe ao poder público saber planêjar e atender a toda
população através de planejamentos e aplicação de recursos que visam
melhorar a qualidade de vida.

1.4. Ante o exposto, estamos certos de que a contratação destes serviços será de
grande valia para a sociedade e de muito reconhecimento para nossa gestão
onde tem por meta a adequação fática do cadastro multifinalitário aos ditames
normâtivos presentês no arcâbouÇo jurídico vigente, que além disso, irá
adequar suas ferramentas de trabalho às novas tecnologias de imagens e
referências modernas disponíveis no mercado, capaz de oferecer dinamismo e
eficácia na arrecadação e eficiência no atêndimento ao contribuinte.

1.5. Buscando orientaçáo dada à gestão pública pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF, encontramos no art. 11 a seguinte síntese normativa para gestáo
fiscal tributária:

Art. 11 - Constituem requisitos essenciais da
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.

'1.6. Considerando que o lançamento dos tributos próprios do município,
notadamente, os derivados do cadastro imobiliário, utilizam como base de
cálculo as informações constantes nos arquivos da Fazenda Pública Municipal,
logo, a atualização cadastral destes imóveis representa esforço necessário para
cumprir com a obrigaÇão imposta pelo art. 11 acima transcrito, além de provar
sintonia dos atos administrativos com as normas tributárias locais.

1.7. Com a finalidade de dinamizar os procedimentos de registros cadastrais e
arrecadatórios, pode o Município instituir modalidades de cadastros diferentes
da usual, até então, âproveitando-se dos recursos tecnológicos disponíveis no
mercado com o fim de harmonizar-se aos novos sistemas operados com foco
na eficiência, eficácia e interesse da organizaçáo Íazeadária.

1.8. Considerando que, alêm dos levantamentos de campo com registros em
planilhas, atualmente, existem disponíveis no mercado muitas outras
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ferramentas de gestão de cadastros que dão utilidade multifinalitária às
informações nele constantes, além de facilitar qualitativamente no atendimento
dos contribuintes, a exemplo do mapa de dados, imagens de voo
(aerofotogramétrico), sistemas de informaçóes e de georreferênciamento, etc.

'1.9. A atualizaÇão da base multifinalitária que ora se propõe, além de servir como
base de cálculo do IPTU, lTBl e taxas de serviços de coleta de lixo, com
cadastro imobiliário bem estruturado, com dados técnicos modernos, também
servirá base de consulta e formação de mapas temáticos nas mais diversas
áreas do conhecimento e em desenvolvimento de projetos de interesse público.

1 .10. Portanto, o projeto de atualização dos cadastros multifinalitário em pauta,
tem fulcro na Lei Orgânica, disposiçóes transitórias, previsões constantes no
CTM, situaçóes estas que, combinado com os recursos tecnológicos
disponíveis no mercado em pleno domínio de gestão por empresas que
agregam experiências específicas no foco de atualização e modernização de
cadastros, entende-se oportuno, enquanto se dá provimento nas atualizações
em pauta, incrementam-se ferramentas íacilitadoras à eficiência nos atos
administrativos e eficácia na gestão dos recursos públicos.

1.11. Deve-se ainda levarem consideração que o município não dispõe de mão
de obra adequada e de recursos tecnológicos necessários para a realizaçáo
dos serviços, sendo este um dos motivos e justificativas fundamentais da
contrataÇão de empresa especializada na prestação dos serviços almejados.

2. OBJETO E ESCOPO DOTRABALHO:

2.1 . Contratação de empresa de engenharia especializada em PRESTAçÃO DE

!E!v1999 DF tMPLANTAçÃo DE stsrErr,tA oE tNFoRMAçoES
GEOGRAFTCAS (Stc), E REvtSÃO DO CADASTRO TÉCN|CO
MULTIFINALITARIO URBANO, de acordo com as especificações e
quantitativos estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCA.

2.2. A área do objeto corresponde à superfície urbana (25 km,) do Município de
Posse - GO, com aproximadamente 15.500 imóveis.

2.3. O presente documento tem por objeto a contratação de serviços envolvendo as
atividades a seguir descritas:

. MobilizaÇão e Plano de Trabalho;

. Apoio de Campo;

. Aerolevantamento com GSD de scm,

. Aerotriangulação e GeraÇão de Ortofotos;

. Elaboração de Base Cartográfica 1 .1 .000;

o Levantamento Móvel em 360":

. lmplantação de Sistema de lnformaÇões Geográficas (SlG);

. Treinamento de SIG;

2.4. Após a realizaçâo dos trabalhos, digitação e conversão de dados aos sistemas
implantados, deverão ser entregues todas as bases de dados, os formulários,

I

r1t I



o o PRÉFEITURÂ HUNICIPAL OE

I POSSE
7)q:3n tt, /nt5 u.rio3

Ce!t.rlj 2il2l 2ú2.1

mapas e os softwares previstos, proporcionando treinamento aos servidores do
Município.

2.5. O prazo de execução dos serviços é de 7 (sete) meses a partir da liberação
da Ordem de Serviço.

3. MOBILIZAÇÃO E PLANO DE TRABALHO

3.1 . Reunião de alinhamento: Reunião a ser realizada com a CONTRATADA e
equipe da CONTRATANTE, na sede da CONTRATANTE, para alinhar
linguagem e metodologia, esclarecer pontos relevantes para o desenvolvimento
dos trabalhos, além de definir responsabilidades e procedimentos necessários
para a execução dos trabalhos.

3.2. Elaboração do Plano de Trabalho: planejamento detalhado das etâpâs do
trabalho, incluindo cronograma das atividades, recursos materiais e humanos,
matriz de responsabilidades para execução das atividadês previstas, forma de
gestão do projeto e produtos a serem entregues.

4. APOIO DE CAMPO

4. í . Deverão ser implantados pelo menos 2 (dois) vértices de apoio na área do
projeto, os quais deverão ser monumentalizados por marcos de concreto ou
pino de aço;

4.2. O sistema de referência a ser adotado será o SIRGAS 2000, sendo este o
sistema oficial estabelecido pelo IBGE (lnstituto Brasilêiro de Geografia e
Estatística), e no caso do datum vertical, o utilizado será o lmbituba, sistema de
referência altimetrico oficial do IBGE.

4.3. De cada vértice do apoio básico implantado, deverá ser elaborada uma
monografia que contenha: local, as coordenadas geográficas e UTM, além do
croqui de localização com itinerário e uma íoto digital;

4.4. DeveÁ ser apresentada uma listagem de coordenadas dos vertices
implântados e medidos, referidos ao SIRGAS 2000. Deverão ser apresentadas
coordenadas geodésicas e plano retangulares UTM Universal Transverso de
Mercator

4.5. As coordenadas planimétricâs dos vértices deverão ser obtidas por
rastreamento de satélrtes do Sistema NAVSTAR - GPS (Navigation Satellite
Time And Ranging - Global Positioning System).

4.6. Para obtençáo das altitudes ortométricas deverá ser utilizado o Modelo Geoidal
Oficial mais atual disponível no sítio do IBGE.

4.7. Todos os produtos decorrentes do aerolevantamento deverão obrigatoriamente
ser compativeis e amarrados na rede geodésica implantâda.

4.8. Alem dos marcos implantados, deverão ser rastreados pontos de apoio
horizontal e vertical (HV) para o processo de aerotriangulação. O planejamento
destes pontos deverá ser realizado em conjunto com a êquipe responsável pela
etapa de aerotriangulação.

5. AEROLEVANTAMENTO COM GSD DE 5CM

5.1. Os produtos gerados devem apresentar alta confiabilidade, precisão
geométrica, abrangência dos dados, rapidez na geração dos produtos finais e

I
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boa relação de custo/benefício, razões pelas quais foram escolhidos para a
obtenÇão da cartografia o método de aerolevantamento e edição de modelo
digital de terreno - MDT para a geração da altimetria. Os dados deverão ser
atuais e por isso as coberluras aéreas a serem executadas deverão ter data de
obtenção posterior à data de contratação.

5.2. Para execução do Aerolevantamento, a proponente deverá utilizar aeronaves e
equipamentos adequados. O contrato não poderá ser transferido para tercêiro
e nem ser objeto de subcontrataÇão, desta forma, a Licitante deverá no
momento da licitação obrigatoriamente apresentar comprovação de inscrição
no Ministério da Defesa, na Categoria "A".

5.3. O objeto desta licitação poderá ser executado somente por empresas
cadastradas no Ministério da Defesa na categoria "A" conforme o parágrafo
único do art. 1o do Decreto-Lei 1 .177 , de 21106171 , inciso I do art. 60 do Decreto
2.278, de 17107197 e inciso I do art. 10' da Portaria normativa n. 101/cM-[ID.
de 26112119.

5.4. Os serviços compreendem o aerolevantamento para obtenção de fotografias
aéreas verticais RGB com GSD de 5 (cinco) cm, ou melhor;

5.5. O MDT deverá ser produzido a partir das imagens em ambiente estéreo,
utilizando a corrêlaÇão automática de pixels com o auxí o da estereo restituição
de linhas de quebras. O MDT deverá ser composto de malha regular com
espaçamento de 01 (um) metro e das linhas de quebras restituídas. O MDT
deverá ser tratado em ambiente estéreo, sendo que o resultado deverá ser uma
superfíciê livre de feições que nâo represêntem as altitudes do terreno., como
por êxemplo edificações, árvores e etc. A partir do MDT gerado nesta etapa
deverão ser interpoladas as curvas de níveis com equidistância verticâl de 'l

metro.

5.6. Para execução do Aerolevantamento, deverá ser utilizada aeronave
devidamente adaptada e homologada;

5.7. A câmera deverá estar acoplada a uma plataforma giro estabilizada e com
sistema de posicionamento global (GPS);

5.8. Deverá ser utilizada câmera aérea digital, equipada com sistema óptico pâra
fins de imageamento aéreo, devidamente calibrada;

5.9. A cobertura estereoscópica deverá ter superposiÇão longitudinal de 60%
(sessenta por cento) e superposição lateral de 30o/o (trinta por cento) ou
maiores;

5.10. A tomada das fotografias deverá ser feita com sol acima do círculo de
altura de 30 graus, com finalidade de se evitar a projeçáo excessiva de
sombras;

5.11. Os equipamentos e materiais utilizados no processamento das imagens
deverão garantir os padróes exigidos para trabalhos cartográficos, proporcionar
um perfeito equilíbrio de densidade e contraste, não havendo excessos de luz
ou sombras densas;

5.12. A incidênciâ de nuvens não deverá existir na área de cede fôto:

)
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5.13. Na entrega das imagens do voo, deverá ser entregue um mosaico
preliminar para que se possa verificar o atendimento às especificações do voo;

5.14. Previamente à execução da cobertura aérea deverá ser apresentado pela
CONTRATADA um plano de voo, que deverá ser aprovado pela fiscalização da
CONTRATANTE:

5.15. O transporte do apoio planialtimétrico para as áreas de trabalho deverá
ser feito a partir de vértices da Rede de Apoio Geodésico Fundamental do IBGE
de forma a garantir a precisão de 2 cm na horizontal e 4 cm na vertical;

5.16. A CONTRATADA deverá planejar a distribuição do apoio de campo, os
métodos e instrumentos selecionados, de forma a garantir a precisão de 10 cm
no posicionamento horizontal e de 10 cm no posicionamento vertical;

5.17. A densificação dos pontos de apoio para a orientação absoluta de cada
modelo fotogramétrico poderá ser realizada através de aerotriangulaçáo em
ambiente estéreo;

5.í8. Os pontos fotogramétricos deverão ser escolhidos a partir da avaliação
do técnico responsável pela aerotriangulação para se garantir o produto na
qualidade e na escala compatível.

5.19. Geração de Modelo Digital de Terreno (MDT).

5.20. Deverá ser gerado modelo digital de terreno (MDT), que é a
representação do terreno através de uma malha regular de pontos;

5.21. O MDT deverá ser gerado com uma grid de í metro em ambas as
direções;

5.22. A partir dos dados obtidos ao nível do terreno deve ser construída a rede
de triângulos e gerado o modelo digital de terreno;

5.23. Não está previsto a geração de modelo digital de superfície (MDS);

5.24. O MDT deverá representar única e exclusivamente o solo;

5.25. A precisão da altimetria quando medida em superfícies planas e sem
obstáculos deverá ser < 0,15 m;

6, AEROTRIANGULAÇÃO E GERAÇÃO DE ORTOFOTOS

6.1. O objetivo da aerotriangulação é calcular os parâmetros de orientaÇão externa
das imagens, tendo como resultado as coordenadas X, Y, Z dos centros
perspectivos e os ângulos to, g e k no momento da tomada das fotos com
precisáo compatível para a escala final de 1 :1 .000.

6.2. Deverá ser empregado o âjustamento baseado no método de feixes
perspectivos, sendo a unidade do processo a imagem. Esse metodo de
aerotriangulação deverá permitir a introdução das mediçóes GPS/lNS
provenientes do receptor GPS e do lMU, somado aos dados dos pontos de
apoio do terreno e dos pontos na imagem.

6.3. Os pontos de enlace entre modelos poderão ser obtidos automaticamente por
meio de algoritmos de correlaçáo de imagens, em densidade e distribuição
uniformes. Todavia os pontos coletados em campo do apoio suplementar
deverão, necessariamente, serem inseridos através dâ leitura em estéreo.

l
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Finalmente deverá ser feito o ajustamento para a eliminação de possíveis erros
sistemáticos e aferição da precisão ftnal desejada.

6.4. Em cada imagem deverão ser distribuídos no mínimo 3 pontos fotogramétricos
por região de Gruber, totalizando 27 pontos por imagem e nas regiões de
superposição entre fotos adjacentes (modelos estereoscópicos) deverão ser
medidos no mínimo 3 pontos fotogramétricos por regiáo de Gruber bem
definidos, totalizando 18 pontos por modelo estereoscópico.

6.5. Nas regióes de superposição entrê as faixas adjacentes, deverá ser garantida
a existência de no mínimo 02 pontos de ligação por região de Gruber,
totalizando 6 pontos nessa região.

6.6. Deverão ser incluídos, também, pontos fotogramétricos situados no nível
d'água de rios e lagos, para que sirvam de controle e verificação da
compatibilidade dos resultados com o escoamento normal das águas.

6.7. Após o ajustamento final, deverá ser elaborado o relatório final e um esquema
geral da aerotriangulação ilustrando todas as informações necessárias para
uma melhor interprêtaÇão e análise dos dados, comprovando o pleno
atendimento as precisões estabelecidas.

6.8. Controle de Qualidade da Aerotriangulação:

6.8.1. O controlê de qualadadê da aêrotriangulaÇão deverá ser garantido por meio
de levantamento adicional de pontos de verificação, sendo os mesmos
coietados juntamente com os pontos fotogramétricos (apoio suplementar).

6.9. Após a etapa de aerotriangulação, deverão ser geradas Ortofotos digitais
coloridas, na escala 1 .1 .000, com GSD de 5 (cinco) cm ou melhor;

6.9.1. Na geração das ortofotos, deverá ser utilizado o MDT ê deverão ser
escolhidas para geração das Ortofotos as fotograÍias aéreas que apresentam
menos restrições à ortoprojeção, como reflexos nas imagens, defeitos na
emulsão e que evitem emendas das imagens nos casos possíveis;

6.9.2. Deverá ser estabelecido de um padrão ideal de densidade nas imagens,
devendo se levar em consideração todo o processo de projeção
ortofotográfica;

6.9.3. A ortoprojeção digital, em cores, deve ser realizada por meio de programas
computacionais de qualidade comprovada. Deverá sempre ser utilizado
pelos menos um ponto de aerotriangulação por modelo fotogramétrico, ou
seja, ponto de confirmação para a posterior comprovação das coordenadas
da aerotriangulação e da Ortofoto digital;

6.9.4. O softlvare de tratamênto das imagens deverá permitir de modo geral, os
seguintes aspectos:

6.9.5. Ajuste radiométrico (luminosidade, descontinuidade das imagens
adjacentes, etc.);

6.9.6. Níveis de contraste;

6.9.7. Tonalidade;

6.9.8. Homoge neização das imagens.

ni
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6.9.9. A mosaicagem das imagens que formarão uma folha deverá ser feita através
de software especííico, capaz de gerar um arquivo raster único;

7. ELABORAÇÃO Oe else CARTOGRÁF|CA í:1.000

7.1. A restituição aerofotogramétrica dos lotes e edificações deverá ser elaborada
em conformidade com o levantamento realizado em campo e o
aerolevantamento, observados os procedimentos mínimos descritos a seguir:

7.2. As feições geográficas planialtimétricas deverão ser extraídas por processo de
RestituiÇão Estereofotogramétrica em EstaÇões 3D e software adequado com
funçôes de Estereoscopia. Deveráo ser restituídos os seguintes elementos:

. Bairro ou setor;

. Quadra;

o Limite de Lote;

o Edificações (térreo e pavimentos superiores);

. Logradouros (eixo e bordos);

. Piscinas,

o Linhas de Quebras;

. Modelo Digital de Terreno - MDT em grid regular de 1 metro com refinamento
em ambiente estéreo;

. Curvas de Nível com equidistância vertical de I metro.

. ldentificação do tipo e uso da unidade;

7.3. Mapas existentes. Deverão ser digitalizados os mapas êxistentes para
verificação e confrontação com a base que deverá ser construída e inserção do
número de inscrição cadastral.

7.4. A CONTRATADA deverá construir a geocodificação, que consiste na criaçáo
de uma chave de ligaçáo empregada no relacionamento entre as duas Bases
de Dados (Espacial e Alfanumérica), executando este procedimento para todas
as camadas (layers) da Base Cartográfica.

7.5. A etapa de geocodificação tem por objetivo a compatibilizaÇão do lmóvel obtido
na atualização da base cadastral, com o lmóvel atualmente existente, de forma
que seja possível identificar as divergências.

7.6. Após a geocodificação, deverá ser realizado a atualizaÇão do cadastro
imobiliário, que compreende a atualização dos dados correspondentes às
unidades imobiliárias relacionadas no Cadastro Técnico imobiliário do
Município, bem como sua complementação em decorrência de desatualizações
provenientes da evoluçáo do processo urbano e modificaÇôes correspondentes.
Deveráo ser atualizadas as informaÇões de metragem total edificada, natureza
da ocupação (industrial, comercial, residencial, religioso, especial, terreno sem
uso) e zona de localização. Para imóveis novos (que não constam no cadastro
existente), além dos campos citados, deverão ser atualizados os campos de
metragem do lote e de endereçamento.

u
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7.7. Entende-se por unidades cadastrais, os lotes com ou sem edificações
existentes nos mesmos, com a mesma destinação (residencial, comercial,
industrial).

8. LEVANTAMENTO íIíOVEL EM 360'

8. í. O Levantamento móvel em 360'deverá ser feito com câmeras que associam a
foto, com o ponto GNSS / data+horário e local associado ao sistema de
projeçâo SIRGAS 2000. A CONTRATADA deverá dispor de um veículo
automotor terrestre adaptado para o serviço de levantamento móvel têrrestre
visando obter as imagens georreferenciadas das vias públicas e a fachada dos
imóveis de toda área urbana do Município.

8.2. O veículo deverá possuir um sistema de câmeras 360. (resolução mínima de
8k), ligado a dispositivos adicionais, como sistema GNSS, para coletar
informações georreferenciadas sobre as condições das vias. O sistema de
câmeras deverá proporcionar uma visão em 360" em cada posição da tomada
das fotos. O modo de aquisição deverá ser autônomo e integrado a um sistema
de disparo e sincronismo georreferenciado (GNSS). As câmaras deverão ser
montadas em uma plataforma específica que garante a estabilidade de todo o
sistema na plataforma de coleta.

8.3. O levantamento deverá ser realizado por todo o sistema viário da área do
projeto. No caso de impossibilidade de acesso, deverá ser registrada a êzáo,
dentre âs quais:

. Acessos bloqueados;

r Vias com largura insuficiente para passagem do veículo;

o Estreitamento das vias,

. Continuidade da via interrompida;

. Desnível entre vias, impossibilitando acesso;

. Escadarias (sem acesso);

o Passagem obstruÍda por vegetação;

. Trecho inacessível a partir de ambos os lados da via;

. Vias somente com acesso de pedestres;

. Vias inacessíveis por estarem situadas dentro de condomínios fechados e áreas
rêstritas.

8.4. A Prefeitura se encarregará de liberar os acessos em áreas restritas no período
previsto para realizaçào dos serviços.

9. IMPLANTAçÃO OE SISTEMA DE INFORMAÇÔES GEOGRÁFICAS (SIG)

9.1 . O Sistema proposto deve ser dividido em 02 (dois) Módulos, que deverão operar
de forma integrada conforme segue:

9.1. 1. Sistema Corporativo - SIG Desktop;

9.1.2. Sistema web - SIG WEB;

l I ll tll
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9.2. Os Sistemas deverão apresentar número de licenças ilimitado, para uso do
Município.

9.3. Todos os sistemas deverão utilizar uma única base de dados, a fim de manter
a integridade, completeza e se tornar um repositório de dâdos.

9.4. O Sistema tem por objetivos principais.

9.4. í . Processar todos os dados oriundos do Cadastro Técnico Municipal e da Base
Cartográfica Multifinalitária;

9.4.2. Preparar uma estrutura de dados de entrada/saída de modo que estes
estejam adequados à proposta de inovação tecnológica e de melhoria na
gestáo institucional visando à descentralização dos serviços em terminais
remotos e, internet garantindo a integridade das informações;

9.4.3. Permitir através do sistema, mecanismos de monitorâmento com qualidade
ê confiabilidade, tornando possível a comparaçáo de diferentes séries
temporais de dados que a lnstituição gerar no decorrer do tempo.

9.5. Características e Funcionalidades do Sistema Corporativo.

9.5.1. Capacidade de representaÇão espacial: Reíere-se à capacidade de
representar dados, tanto no Formato Vetorial quanto no Formato Raster;

9.5.2. Transferência de Dados Espaciais: Caracteriza-se como Transferência de
Dados Espaciais a operação de lmportaÇão e Exportaçáo entre diferentes
formatos;

9.5.3. Consulta de Dados. Consulta é atividade de busca por dados, de forma
seletiva ou não. Consultas são criadas através de Expressóes de Consultas
(Querys) a uma ou mais camadas (nível de informação) de entidades
espaciais;

9.5.4. Análise Espacial: Estudo da localização e forma das feiçóes geográficas e o
relacionamento entre elas;

9.5.5. Apresentação de Dados, através de ferramentas suficientes para lmpressão
de Mapas, incluindo legenda do mapa, escala gráfica e numérica, indacador
de norte, mapa de localização, e dados da consulta.

9.5.6. Sistema de Coordenadas, apresentando mapa de navegação
georreferenciado;

9.5.7. Mapa Temático. Caractêriza-se como a Classificação de entidades espaciais
através de atributos das tabelas do Banco de Dados;

9.5.8. Configuração de níveis de inÍormação, possibilitando ao usuário, definição
da forma de apresentação de cada camada do Sistema;

9.5.9. Ser estruturado em linguagem de softwares livres, sem necêssidade de
pagamento de licenÇas ou mensalidades.

9.6. Características e Funcionalidades para o Sistema Gerenciador de Banco de
Dados

9.6.1. Banco de Dados com suporte a dados espaciais;

9.6.2. lnteroperabilidade da Base de Dados, com utilizaÇão dos padrões do Open
Geospatial Consortium (OGC);
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9.6.3. Licenças de conexões ilimitadas;

9.6.4. Segurança de Acesso - permitir definição de grupos e perfis e ainda limitação
de acesso, através de usuário e senha;

9.6.5. lntegridade e controle de dados;

9.6.6. A contratada deverá fornecer, com licenças ilimitadas de acesso, o Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) seja ele software livre ou não,
instalar e fazer as configuraçõês necessárias para o perfeito funcionamento
dos produtos ofertados.

9.7. Características e Funcionalidades para o Sistema de lnformações Geográficas
(SlG) em ambiente web - SIG WEB.

. As funcionalidades do SIG WEB proposto deverão funcionar 100% em ambiente
web, através de navegador de internet sem a necessidade de instalação de plug-
ins ou quaisquer outros softwares.

o O sistema proposto deverá ser responsivo (se adequando em tabletes,
notebooks e celulares), e deverá funcionar minimâmente pelo menos nos
navegadores Google Chrome e lnternet Explorer.

. O SIG WEB, deverá possuir minimamente os módulos de Habitação, Obras,
Saúde, Educâção, Meao Ambiênte, Social, Trânsito, lnfraestrutura e Segurança,
sendo que para todos os módulos as ferramentas e funcionalidades
apresentadas abaixo deverão estar êm funcionamento.

9.7.1 . Consulta de Dados:

i Criação de consulta definidas pelo usuário, que permita o cruzamento de duas
ou mais camadas;

i Delimitação de consulta através de Setor ou Quadra;

i Localizar imóvel através da inscriçáo imobiliária municipal;

i Localizar imóvel através de informações da tabela;

i Localizar Quadra através do número da Quadra;

7 Localizar Setor através do nome do Setor;

i Geração instantânea, visualização e impressão de Mêmorial Descritivo de
imóvel, apresentando nome do proprietário do imóvel, lotes confrontantes,
logradouros, coordenadas dos vertices, azimutes, distâncias, planta de
localização, valores de área e perímetro total. Deverá ser demonstrado que esta
função está gerando o memorial automaticamente e não executando download
de memoriais previamente prepârados.

i Visualizaçáo de dados de determinado imóvel apontado pelo usuário, inclusive
com a imagem frontal e Planta Cartográfica do mesmo;

> Visualização de dados de determinada planta de quadra apontada pelo usuário,
gerada a partir da base de dâdos, contendo planta cartográfica da mesma,
listando os lotes existentes, área dos lotes (texto), testadas (texto), área
construída de cada lote (texto);
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> Visualização de dados de detêrminado setor ou bairro, contendo a relação de
todas as quadras existentes e planta de locâlização;

> Visualização de imóveis localizados em determinado entorno (Buffer) circular,
linear ou poligonal, definido pelo usuário;

'r Realizar consulta e impressões de viabilidade, contendo o detalhamento dos
dados do imóvel, dados do proprietário, planta de localizâção e as informações
de restriçôes, parâmetros do zoneamento, usos permitidos ou permissíveis
estabelecidos no plano diretor do município;

9.7.2. Análise Espacial:

i, Cálculo de medidas lineares e áreas;

i Exportação de feiçóes selecionadas pelo usuário para o formato DXF;

L Exportação de feições selecionadas pelo usuário para o formato KML;

; Exportação de feições selecionadas pelo usuário para o formato SHP;

;. Exportação de feições selecionadas pelo usuário para o formato GJS;

; Exportação de dados tabulares das feições selecionadas pelo usuário para o
formato PDF;

> Exportação de dados tabulares das feições selecionadas pelo usuário para o
formato XLS;

; Seleção de lotes pelo usuário através de criação de linhas, polígonos ou pontos,
com possibilidade de definição de área de buffer;

9.7.3. Apresêntação de Dados.

> Opção de salvamento da configuração do mapa definida pelo usuário
diretamente no banco de dados com opçáo de carregamento desta configuração
(no mínimo deverá ser armazenado os status de ligação das camadas e o zoom
definido pelo usuário);

i Opção de dividir a visualização do mapa e duas pârtes com funcionamento
sincronizado ou não sêndo possível ligar e desligar camadas de forma
independente em cada visualização.

; Apresentação das coordenadas UTM e geográficas (GMS) em tempo real da
posição do ponteiro do mouse na tela;

> Permitir visualização em tela flutuante do acervo Google Street View bastando
apenas a indicação do local desejado;

, Permitir a visualização de imagens provenientes dos serviços contratados assim
como de serviços web, teis como Open Street Map, Open World lmagery entre
outros.

i Geração de arquivo de impressão (PDF) do Mapa de Navegaçáo em formato A4
(Retrato e Paisagem), contendo no mínimo escala gráfica e numérica;

> Geração de arquivo de impressão (PDF) do Mapa de Navegaçáo em formato A3
(Retrato e Paisagem), contendo no mínimo escala gráfica e numérica;

i Geraçáo de arquivo de impressáo (PDF) do Mapa de Navegação em formato A2
(Retrato e Paisagem), contendo no mínimo escala gráfica e numérica;

I
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) Geração de arquivo de impressáo (PDF) do Mapa de Navegação em formato A1
(Retrato e Paisagem), contendo no mínlmo escala gráfica e numérica;

! Geração de arquivo de impressão (PDF) do Mapa de Navegação em formato A0
(Retrato e Paisagem), contendo no mínimo escala gráfica e numérica;

> Possibilidade de realizar download de camadas definidas pelo cliente;

) Possibilidade dê alteraÇão do nível de transparência das camadas;

9.7.4. MapasTemáticos:

! Valores únicos;

)> Definição de cores para tematização por Valores únicos;

) lntervalo de Classes;

) Definição de cores para tematização por lntervalo de Classes;

)> Definição do número de intervalos para tematizaçáo por lntervalo de Classes;

9.7.5. Ediçáo Cartográfica:

> A ediçáo cârtográfica de vetores deverá funcionar 100% em ambiente web,
atraves de navegador de internet sem a necessidade de instalação de plug-ins
ou quaisquer outros softwares.

F Excluir, incluir e editar a geometria vetorial de lote;

) Realizar Desmembramentos:

) RealizarRemembramentos;

) Opção de desenho (ponto, linha e polígono) sobre o mapâ;

)> lmportação de feiçôes geográficas minimamente nos formatos kmÍ, shp e dxf;

9.7.6. Edição de Atributos:

P Possibilidade de visualizar e editar os atributos/informações (características do
imóvel, contribuinte, endereço, características do terreno e da edificação) do
Boletim de lnÍormações Cadastrais - BIC de um determinado lote escolhido pelo
usuário.

9.7.7. Fefiamentas de Navegação

) Aproximar (Zoom in);

> Afastar (Zoom out);

! Arrasto (Pan);

i Visão Geral (Zoom extensáo);

! Uso de scroll do mouse para Aproximar e Afastar;

9.7.8. Usuários do Sistema

) Possuir módulo de gerenciamento de usuários;

) lncluir, Alterar e Excluir Perfil de Usuário;

- lncluir, Alterar e Excluir Usuários:

I n
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i Vincular Usuário(s) a determinado Perfil;

i Definição da Acesso e Visualização/edição de Módulos para cada Perfil;

i Apresentar ferramenta de controle de alteraçóes;

9.8. Levantamento de Requisitos

9.8.1. Todos os módulos serão desenvolvidos de acordo com a necessidade da
Preíeitura CONTRATANTE. Para isto a empresa vencedora deverá
disponibilizar técnicos paru realizar reuniões, com os funcionários de cada
departamento, para realizar o levantamento de requisitos de cada módulo.

í0. TREINAMENTO DO SIG

1 0.1 . A CONTRATADA deverá ministrar treinamento que atenda aos objetivos
da implantação e operacionalidade de todo o Sistema, a atualização e a
manutenção dos dados. O objetivo específico é a transferência de
conhecimento e consequente capacitação de servrdores municipais para
realizaçáo de atividades nos termos descritos de modo indêpendente,
permitindo com isso dar prosseguimento às aÇões implantadas e maximizar o
investi mento r eelizedo

1O.2. O Treinamento deverá ser ministrado no Munacípio, sendo o local
aprovado a ser disponibilizado pela CONTRATANTE.

10.3. O Treinamento deverá oportunizar.

10.3.L A capacitação dos técnicos do Município no uso do Sistema e componentes
que comporão todo o produto a ser adquirido;

10.3.2. A capacitação dos técnicos do Município a operar o Sistema e suas
funcionalidades para o gerenciamento, a análise, edição e impressão de
dados;

10.3.3. A capacitação dos técnicos do Município para a continuidade e atualizaçáo
dos dados do sislema.

íí. DA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

11 .1. A Comissão Técnica a ser designada analisará o(s) sistema(s)
oferecido(s) e o(s) avaliará de conformidade com as exigências deste TERMO
DE REFERÊNCIA. O objetivo é a verificação de conformidade dos sistemas
oferecidos com as características gerais, especificas e funções solicitadas.
Enquanto condiçáo paÂ homologaçáo do certame, a proponente
preliminarmente vencedora deverá realizar a demonstração do sistema
proposto, â ocorrer em no máximo 05 (cinco) dias úteis após o resultado final
de sua habilitação. A demonstração será aberta a todas as licitantes
participentes da licitaÇão.

11.2. O atendimento das características e funcionalidades mínimas
obrigatórias para a solução proposta deverá ser comprovado através da
demonstração do sistema proposto em funcionamento.

í'1.3. A demonslração será aberta a qualquer cidadão ou licitante, sendo que
os mesmos não poderão se manifestar no momento da apresentaÇão.
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11.4. A empresa deverá apresentar na amostra do produto, o sistema que
pretende fornecer ao municipio, sob pena de desclassificação. A licitante
deverá realizar sua apresentaÇão utilizando uma Base de Dados única e será a
única responsável pelo aparelhamento necessário para uma boa apresentaçáo,
inclusive sinal de internet caso necessário.

11.5. Cada licitante terá o prazo de até 0'1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para
realizar sua apresentação, com tolerância de 30 (trinta) minutos adicionais.

'l 1.6. Não serão aceitos para fins da demonstração, apresentaçáo de manuais,
protótipos náo funcionais, apresentação animada, apresentação através de
sistemas fragmentados, slides, vídeos e nem declaraçáo da proponente ou do
fabricante informando que as funcionâlidades mínimas obrigatórias estão em
desenvolvimento ou serão desenvolvidas.

11 .7 . Será desclassificada a licitante que náo apresentar í 00% das
características e funcionalidades mínimas obrigatórias para a solução proposta,
conforme dispostos no "ltem 11.12 - Características Gerais e Desejáveis -
Software S/G". A sequência de demonstração, deverá ser a mesma
estabelecida na planilha, conforme modelo constante neste TERMO DE
REFERÊNCIA.

'1"1.8. Caso a licitante em sua demonstração seja desclâssificada, a comissão
convocará a próxima licitante melhor classificada.

'1 1.9. Não serão aceitas soluções propostas que não sejam dê propriedade da
licitante.

1 1 .10. Para demonstração do sistema proposto, a licitante deverá utilizar como
roteiro, a planilha constante no item 1í.12 deste TERMO DE REFERÊNCIA.

11.11. Caso a licitante não atenda todos os critérios OBRIGATORIOS conforme
apontados na planilha, a mesma estará desclassificada.

11.12. Características Gerais e Desejáveis - Softwâre SlG.

11.12.1. A Comissão examinará a planilha, conÍorme abaixo, e verificará os itens
atendidos pelo sistema proposto pelo licitante.

11.12.2. Deverão ser observadas pelas Iicitantes, as funcionalidades mínimas
obrigatórias.

11.12.3. As características e funcionalidades do sistema deverão ser
comprovadas através da realizaçâo de prova de conceito que deverá
contemplar as Íuncionalidades a seguir descritas. ltens da especificação
técnica não constantes da prova de conceito deverão estar implementados
em até 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da ordem de serviço.

11.12.4. A prova de conceito (demonstração do SIG WEB em funcionamento)
deverá ocorrer para a licitante habilitada.

u

PLANTLHA DE VERtFtCÁÇÃO DA SOLUÇÃO
PROPOSTA

EXIGÊNCIA ATENDE?
SIM/NÃO

CARACTER|STICAS GERAIS OBRIGA RIAS

1 O sistema proposto deverá ser responsivo (se
adequando em formatos de tabletes, notebooks

OBRIGATORIA

^

Í

I I
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e celulares), e deverá funcionar minimamente
nos navegadores Google Chrome e lnternet
Explorer

O SIG WEB, deverá possuir minimamente os
módulos de Habitação, Obras, Saúde,
Educação, Meio Ambiente, Social, Trânsito,
lnfraestrutura e SeguranÇa, sendo que para
todos os módulos as ferramentas e
funcionalidades apresentadas abaixo deverão
estar em funcionamento

OBRIGATORIA

J
Criação de consulta definidas pelo usuário, que
permita o cruzamento de duas ou mais
camadas

OBRIGATORIA

4

Geração instantânêâ, visualização e impressão
de Memorial Descritivo de imóvel, apresentando
lotes confrontântes, logradouros, coordenadas
dos vertices, azimutes, distâncias, planta de
localizaÇão, valores de áreâ e perímetro total.
Deverá ser demonstrado que esta funçáo está
gerando o memorial automaticamente e não
executando download de memoriais
previamente preparados.

OBRIGAÍORIA

Visualização de dados de determinada planta
de quadra apontada pelo usuário, gêrada a
partir da base de dados, contendo planta
cartográfica da mesma, listando os lotes
existentes, área dos lotes (texto), testadas
(te!Ío), área construída de cada lote (texto)

OBRIGATORIA

6

Realizar consulta e impressões de viabilidade,
contendo o detalhamento dos dados do imóvel,
dados do proprietário, planta de localização e as
informaçóes de restriçóes, parâmetros do
zoneamento, usos permitidos ou permissÍveis
estabelecidos no plano diretor do município

OBRIGATORIA

7
Exportação de feições selecionadas pelo
usuário para os formatos dxf, kml, shp e gjs

OBRIGATORIA

I OBRIGATORIA

Seleção de lotes pelo usuário através de criação
de linhas, polígonos ou pontos, com
possibilidade de definição de área de buffer

OBRIGATÓRIA

OBRIGATORIA

tt'l

Opção de salvamento da configuraÇão do mapa
definida pelo usuário diretamente no banco de
dados com opção de carregamento desta
configuração.

5

I

Exportação de dados tabulares das feições
selecionadas pelo usuário para o formato XLS

I

l"l
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11

Opção de dividir a visualizaçáo do mapa e duas
partes com funcionamento sincronizado ou náo
sendo possível ligar e desligar camadas de
forma independente em cada visualização

OBRIGATORIA

12
Permitir visualização em tela flutuante do acervo
Google Street View bastando apenas a
indicação do local desejado

OBRIGATORIA

Geração de arquivo de impressão (PDF) do
Mapa de Navegação nos formatos 44, A3, A2,
A'l e A0 (Retrato e Paisagem), contendo no
mínimo escala gráfica e numérica

OBRIGATÓRIA

14 OBRIGATORIA

'15 Possibilidade de alteração do nível de
transparência das camadas

OBRIGATÓRIA

16

A edição cartográfica de vetores 1000/o em
âmbiente web, âtravés de navegador de internet
sem a necessidade de instalação de plug-rns ou
quaisquêr outros softwares. Exemplificar as
funções excluir, incluir e editar a geometria
vetoriel de lote

OBRIGATORIA

17
Realizar Desmembramentos do vetor do lote
diretamente em ambiente web

OBRIGATORIA

18
Realizar Remembramentos do vetor do lote
diretamente em ambiente web

OBRIGATORIA

ío lmportaÇão de feições geográficas minimamente
nos formatos kml, shp e dxf

OBRIGATORIA

20 OBRIGATORIA

21
Demonstrar as funçóes de lncluir, Alterar e
Excluir Perfil de Usuário

OBRIGATORIA

22
Demonstrar as funções de lncluir, Alterar e
Excluir Usuários

OBRIGATORIA

)1 Demonstrar as funções de Vincular Usuário(s) a
determinado Perfil

OBRIGATORIA

24
Demonstrar as funçôes de definição da Acesso
e Visualização/edição de Módulos para cada
Perfil

25 Possuir ferramenta de controle de altêracões OBRIGATÓRIA

26 Controle de zoom + - utilizando a tecla de
rolagem do mouse.

DESEJÁVEL

I

'13
I

I

I

Possibilidade de rcalizar download de camadas
definidas pelo cliente

Possuir módulo de gerenciamento de usuários

I 

oenronionn 

I

OUTRAS FUNCIONALIDADES DESEJÁVEIS
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27 Ferramenta de medição de áreas e distâncias DESEJAVEL

28
Ferramenta de impressão de plantas
personalizada.

DESEJÁVEL

29 Ferramenta de localização por coordenadas DESEJÁVEL

30 Ferramenta de busca por número de inscrição DESEJÁVEL

3í Visualização da ortofoto do mapeamento
produzido

DESEJAVEL

32
Visualização do MDT do mapeamento
produzido

DESEJÁVEL

JJ
Opção de visualização de coordenadas
UTM/GEO

DESEJÁVEL

34
lntegração com a base de dados Open Street
Map.

DESEJÁVEL

J5
lntegraÇão com a base de dados de imagens de
satélites Microsoft Bing ou World lmagery

DESEJÁVEL

11.12.5. Os itens não obrigatórios, que por ventura não atendidos na proposta
deverão ser desenvolvidos em até 30 (trinta) dras, contados da data de
emissão da ordem de servrço.

11.12.6. Verificada a habilitaÇão da licitante preliminarmente vencedora, esta será
notificada e convocada a realizar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
demonstração prática do sistema SIG a ser oferecido, com vistas a
comprovar sua conformidade as especificaçôes da Planilha acima;

11.12.7 . Caso seja verificado na prova de conceito que a licitante náo comprovou
o atendimento a qualquer um dos critérios apontados na planilhâ como
'OBRIGATORIA" a licitante será desclassificada.

11.12.8. A demonstração prática do software deverá ser realizada no local
indicado e dirigida à equipe de servidores especialmente designada pela
Administração;

11.12.9. Será desclassificada no presente certame, a licitante que não
comparecer à demonstração prática do software na data e horário
determinados ou, que durante a apresentação náo demonstre atender
TODOS as funcionâlidades mínimas obrigatórios.

11.12.10. Ocorrendo a desclassificação da licitante avaliada, será convocada para
a negociação e posteriormente verificada sua habilitação, demonstraÇão e
avaliação do sistêma, a licitante segunda classificada no pregão, assim
sucessivamente até que sejam comprovadas TODAS as características e
funcionalidades mínimas obrigatórias.

í2. SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

12.1. A empresa contratada deverá fornecer suporte técnico e atualizaÇão do
sistema aos técnicos da Prefeitura Municipal, por um período de 03 (três) meses
após a implantação dos mesmos.

Í

ll OJ

niI

I



00 PREFEIf URÂ T,IUNICIPÂL OÊ

1*, ,r" lozS 44
aeslào 2C:l ?1r2.1

12.2. Com a implantação do sistema, deverão ser iniciados os serviços de
suporte e manutenção que compreendem:

12.2.1. Manulençâo preventiva e corretiva do Sistema;

12.2.2. Suporte ao usuário para solução de dúvidas, ocorrências de problemas não
previstos e adequação de configuração;

12.2.3. Assessoria técnica aos técnicos da Administração Municipal nas operações
de rotina do programa.

12.3. O suporte deverá ocorrer via telefone, e-mail e se necessário,
presencialmente.

í3. MATERIAL A SER DISPONIBILIZADO PELO MUNICíPIO

1 3.1 . Base de Dados Tributária atualmente utilizada no Sistema Tributário;

13.2. Projetos aprovados de parcelamento de solo e loteamentos, mapâs,
plantas e croquis existentes, tanto em meio digital como em meio impresso,
conforme disponibilidade;

13.3. Equipamento Servidor específico para instalação da solução proposta,
conforme especificação a ser definida junto à empresa contratada,

13.4. LegislaçãoTributáriaMunicipal.

í4. OAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA:

14. 1 . 1 . Executârá o serviÇo atendendo taxativamente, ao TERMO DE
REFERENCIA, Especificações, Planilhas de Orçamento, e Cronograma
Físico-Financeiro, observando em toda a respectiva extensão, as
disponibilidades legais aplicáveis à espécie, as normas da ABNT, e as
diretrizes e preceitos emergentes do CREA.

14. í .2. Manterá, na direÇão do serviço, o(s) profissional(is) habilitado(s) como
responsável (is) técnico(s) que firmaram a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART pelo mesmo, na forma de legislação vigente.

14.1.3.Para execuçáo dos serviços objetos da presente licitação, deverão ser
contrâtados profissionais com perfil e nível técnico compatível com os
trabalhos a serem realizados.

14.1 .4. A CONTRATADA deverá providenciar sob sua inteira rêsponsabilidâde ê
custo, local apropriado para executar o serviço, máquinas, veículos,
equipamentos e pessoal.

14.1 .5. Todos os materiais, produtos ou software utilizado para execução dos
serviços do presente contrato, bem como qualquer acidente ocorrido em
decorrência deles, será de total responsabilidade da CONTRATADA.

14.1.6. lmediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA
deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
mesmo junto ao CREA.

14.1 .7. Qualquer alteração do projeto original deverá ser objeto de prévia aprovaÇão
formal por parte do Município, sob pena de correr a despesa dêcorrente da
execução do projeto alterado, por conta e risco da CONTRATADA.

l'
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14.1.8. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;

í5. DA FTSCAL|ZAÇÃO

'l 5.1 . O Município designará Fiscais Técnicos, devidamente habilitados a tanto,
para exercer âmpla, cotidiana e rotineira fiscalização dos serviços, e um Fiscal
do Contrato para realizar o acompanhamento e a gestão contratual.

,I6, DA LISTAGEM DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELA
CONTRATADA

16 1. MOB|L|ZAÇÂO E PLANO DE TRABALHO

16.'1.1. Comprovação da Reuniáo lnicial do Projeto e Apresentação do plano de
Trabalho contendo todas as fases do projeto;

16.2. 16.2. APOTO DE CAMPO

16.2.í. Uma coleção de monografias e roteiros dos marcos implantados e medidos;

í6.2.2. Relatório Técnico da Etapa;

16.3, AEROLEVANTAIVENTO COM GSD DE sCM

16.3. I . Um jogo de fotografias aéreas organizadas, formato JPG;

16.3.2. Relatório de execução do aerolevantamento;

16.4. AEROTRTANGULAÇÃO E GERAÇÃO DAS ORTOFOTOS

16.4.1. Uma coleção de ortofotos com GSD de 5 cm ou melhor em formato JpG e
JGW;

1 6.4.2. Relatórios de execução da aerotriangulaÇão e geração de ortofotos;

í6 5 ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁF|CA 1:1.000
'16.5.1. Uma coleção de folhas das Ortofotocartas (imagem ê vetor) em formato A1

na escala 1.1.000, em DWG e PDF:

16.6. LEVANTAMENTO MOVEL EM 360.)

16.6.í. Uma coleção de fotos georreferenciadas em 360" com resoluÇão de 8k,
acompanhada de arquivo ..shp contendo os pontos georreferenciados das
mesmas;

16.7, IMPLANTAÇÃO DE SIG

16.7. 1. Sistema de lnformações Geográficas (SlG Desktop), configurado e
implantado;

16.7.2. Sistema de lnformaçóes Geográficas (SlG) em ambiente web, configurado e
implantado;

16.8, TREINAMENTO DE SIG

16.8. 1 . Treinamento da equipe de servidores municipais;

16.8.2. Manuais de procedimentos e material de consulta para os treinados, para
sua futura utilização.

í7. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Â
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17 .1 . Os serviços a serem prestados, descritos neste TERMO DE
REFERENCIA, deverão ser produzidos conforme determinação da Prefeitura
Municipal, sendo proibidâ qualquer alteração no projeto.

17.2. A solicitação da prestação dos serviços deverá ser realizada através de
emissão de Ordem de Serviço, considerando o prazo de produção do conteúdo
a ser disponibilizado à CONTRATADA.

17.3. A CONTRATADA deverá manter equipe técnica a disposição, para
realização dos serviços solicitados.

í8. AVALTAÇÃO DO CUSTO ESTTMADO

1 8. 1 . A estimativa de preço da presente contrataÇão é de Rg 1.222.500,00 ( um
milhão ê duzentos ê vintê e dois mil ê quinhentos reais).

18.2. O valor unitário considerado para a presente licitação e de R$ 48.900,00
(Quarenta e Oito mil e Novecentos reias) o KM2 de área onde efetivamente se
realizara o serviço;

í 8.3. A estimativa de preço tem como base a realização de orçamentos de
preços de mercado junto a empresas do ramo como forma de aferir os valores
praticados, verificando a quantidade, qualidade técnica e os valores praticados
no mercado.

19. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAçÃO DO OBJETO

19.1. A qualidade dos serviços prestados deverá ser avaliada por um
representante da AdministraÇão que avaliará.

í 9. 1 .1 . Se o serviço solicitado foi realizado de acordo com o objeto;

19.1.2.4 qualidade técnica está de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE;

20. MEDIDAS ACAUTELADORAS

2Oj . Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, dê 1999, a Administração Pública
poderá, sêm a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como íorma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparaçáo.

2í. FORMA DE PAGAMENTO

21 .1 . A contratante efetuará o pagâmento dos serviços devidamente
prestados, de acordo com mediçóes mensais, em até 30 dias do mês
subsequente a execuÇão dos serviços, sendo em 10 (dez) parcelas mensais de
igual valor, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo
setor competente e acompanhadas das certidões negativas dos tributos
federais. estaduais e municipais:

22.PR,ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

22.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato;

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁR|OS

t
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25. DAS |NFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMTNTSTRATTVAS

25.1. A disciplina das infraçôes e sançóes administrativas aplicáveis no curso
da licitaÇão e da contratação é aquela prevista no Edital.

25.2. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes sobre a prestação
de serviço, a Administração poderá aplicar à futura contratada as sanções
administrativas previstas em lei, consideradas a natureza e a gravidade da
infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus
atos ensejarem.

cRoNoGRAMA DE EXECUçÃO

ETAPA DESCRTçÃO
MESES

1 ) 5 4 5 6 7
1 Mobilização e Plano de Trabalho

Apoio de Campo

3 Aerolevantamento com 650 de scm
4 Aerotria ngu la ção e Gera ção de Ortofotos
5 Elaboração de Base Cartográfica 1:1.OOO

6 Leva nta mento móvel em 360'
7 Desenvolvimento e lm pla nta o de SIG

8 Treina mento de SIG

t

nI
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23.'1. Os serviços seráo pagos através de recursos próprios do municipio, através
da dotação orçamentária que seguê: 03.02.04.122.0304.2.004.3.3.90.39.00

24. rNÍCtO, PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24.1. O prazo de execução será de 07 (setê) meses, contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma abaixo.

2
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ANEXO il - MODELO OBR|GATOR|O DE PROPOSTA DE PREÇOS

Validade: _( )dias

Prazo de Entrega: _ (_) dias

ObservaÇôes:

a) Apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo do ANEXO ll deste Edital,
impressa preferencialmente em papel timbrado da Licitante, datada, rubricada
em todas as folhas e assinada por seu representante legal;

b) lndicar nome ou razão social da licitante, seu endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, no.do CPF e da Cédula de
ldentidade e cargo de seu representante legal;

c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dtas corridos, contados a partir da data
de sua apresentaçáo;

d) Apresentar o preÇo unitário e total, já atualizado, em coníormidade com os lances
e negociaçáo. Os valores deverão ser expressos em algarismos com duas casas
de0mais e por extenso, em moeda corrente nacional.

e) Declarar expressamente que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;

f) lndicar que o prazo de entrega será no prazo estabelecido no termo de
referêncra, contados da Ordem de Fornecimento a ser expedida pela unidade
gestora do contrato, na qual deverá constar a grade com as quantidades, cores
e tamanhos de cada peças/itens a serem fornecidas;

g) lndicar que o objeto deverá ter a garantia de no mínimo 12 (doze\ meses, a
contar da data da efetiva entrega do objeto na unidade requisitante;

ITEM DESCRTÇAO QTD UND P.UNIT.
(R$)

P.TOTAL
(R$)

01

PRESTAÇÂO- DE SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE
TNFORMAÇOES GEOGRÁF|CAS
(src), E REUSÃO DO CADASTRO
TECNICO MULTIFINALITÁRIO
URBANO.

25,00 Km'

I

I
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PREGÃO PRESENCIAL N" 12022

ABERTURA: _t __J2022 - _ HORAS

1. OBJETO

Valor total da proposta (R$)'

I
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h) lndicar que a proposta comercial apresentada atende todas as quantidades,
especificações, condiçôes de fornecimento e entrega constantes no Anexo I - Têrmo
de Referência, do Edital;

11I
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ANEXO il - MODELO DE DECLARAçÃO SOeRe TRABALHO DE MENORES

(pApEL TTMBRADO DA EMPRESA LtC|TANTE)

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE POSSE

REF.. Pregão Presencial n' 12022

n

PREFEITURA I,íUNICIPÂL OE

no CNPJ sob o
por intermédio de

sede na

empresa
, com

n'
seu

Local e data

::
inscrita

representante legal ................. portado(a) da Cédula de
ldêntidade R.G. no ....................... e inscrito no CpF sob o n" ..................
DECLARA, para fins do disposto no incivo V do art. 27 da Lei Federal n. 8.666, de
21 dejunhode 1993, âcrescido pela Lei Federal no9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz ( )

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.

a)

b)

Esta declaração deverá ser apresentada no original

Em caso afirmativo, assinalar e ressalva acima

^
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ANEXO rV - MODELO DE DECLARAçÃO Oe pleruO ATENDTMENTO AOS
REQUTSTTOS DE HAB|L|TAçÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE POSSE

REF.. Pregão Presencial n' 1202_
A empresa
sob o n"

inscrata no CNPJ (MF)

, sediada à Rua/Avenida n

, na cidade de Estado de
DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos

exigidos no Edital do Pregão n" 00112021, para a habititaçáo, quanto às condições
de qualificação jurídica, tecnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,
DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendtmento a qualquer exigência
para habilitação e especificaÇões mínimas obrigatórias do objeto, constante do
Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante.

t2022.

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original

Á

I

ltl I

I I
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Setor/Bairro
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ANEXO V - DECLARAçÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO
QUADRO SOCIETÁRIO

PREGÃO PRESENCIAL 12022

(MODELO)

A empresa , inscrita no CNPJ sob n'
por intermediário de seu representante legal o(a)

Senho(a) , CPF n". , declara, sob
as penas da lei, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa,
empregado de êmpresa pública ou de sociedade de economia mista.

-GO,_de de 2022

(NOME, IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA
EMPRESA)

T
I
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ANEXO Vr - MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

Ata de registro de preço, para: (objeto)

Processo N": (número do processo)

Validade. 12 (Doze) Mêses.

Na dâta na PREFEITURA MUN|CIPAL DE POSSE, sata da
Comissão Permanente de LicitaÇão, localizada no endereço Av Trajano, n" 55,
Centro, Posse - GO, o Pregoeiro nos termos da Lei Federal n". 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar n" . 12312006, Lei Federal 10.S2O|2OO2 e Decreto
municipal 02512021 , conforme a classificação das propostas apresentadas no Edital
de Licitaçáo n' _ modatidade. pREGÃo PRESENCTAL (MENOR PREÇO
POR ITEM), vista ao SISTEMA DE REGTSTRO DE PREÇOS, do resuttado o
julgamento da proposta de preÇos, publicada no Placar da pREFEITURA
MUNICIPAL DE POSSE e Homologado pelo GESTOR DO EXECUTTVO. Do
processo acima referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS DE REGISTRO
DE PREÇOS OBJETO: 'OBJETO LICITADO'(...), que passa a fazer parte desta
tendo sido o referido preço oferecido pela empresa, cuja proposta foi classificada
em primeiro e declarada vencedora no certame acima numerado como segue.

í. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto: 'OBJETO LICITADO" (...), conforme
especificações e quantitativos contidos no edital - Especificação do Objeto e
Estimativa de Preço.

1.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, não se obriga a adquirir os itens
relacionados do licitante vencedor, nem nas quantldades descritas no edital,
podendo alé rcaliz licitação específica para aquisiÇão de um ou mais itens,
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. 15, § 4" da Lei n" 8.666/93.

1.3. Os preços a serem pagos à Detentora serão os vigentes na data da
contratação, independente da data da entrega dos materiais.

1.3.1. O preço a ser pago pela Administração pelos objetos compreenderá todos
os custos necessários à execução do obJeto da ARP, inclusive os referentes
às despesas trâbalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outrâs despesas necessárias à sua correta execução, de modo
que nenhum outro ônus seja devido à Detentora.

Órgãos ENVOLVIDOS

Orgão gerenciador:

Orgãos participantes

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNC

1.4.

1.4.1

.0
1.4.2

DE PREÇOS:
IA E ADESAO DA ATA DE REGISTRO

ol
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2.1. A Ata de Registro de Preços firmada em decorrência do presente
procedimento licitatório, terá vigênciâ de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura que será logo após a homologação do certame, náo podendo ser
prorrogada.

2.2. Os órgãos ou entes federados que não partrciparam do registro de
preços, quando desejarem, poderão fazer uso da Ata de Registro de preços,
dêvendo consultar o Orgão Gerenciador da ata para manifêstação sobrê a
possibilidade de adesão.

2.2.1. As aquisiçóes ou contrataÇões adicionais decorrentes da adesão à Ata de
Rêgistro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de PreÇos para o órgáo gerenciador e órgãos
participantes.

2.2.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de preços não
podêrá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitatjvo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos náo participantes
que aderirem.

2.2.3. Após a autorizaÇão do órgão gerenciâdor, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitâda em até noventa dias,
observando o prazo de vigência da Ata.

2.2.4. Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condiÇões estabelecidas,
optar pela aceitação ou náo do íornecimênto decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e íuturas decorrentes da Ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

I n

3. CLÁUSU LA TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
ORIUNDA DA ARP

3.1. A contrataÇão com o fornecedor registrado será íormalizada pelo órgão
gerenciador por intermédio dê instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o Art. 17 o decreto municipal 025t2O21e art. 62 da lei federal g.666/90.

3.2. A existência de preços registrados não obriga a administração a
contratar.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS:

4.1 Os preços ofertados pela empresa signatária da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS são os abaixo descritos:

DESCRTçAO QTD P.UNIT.
(R$)

P.TOTAL
(R$)

0í

PRESTAÇ O DE SERVIçOS DE
TMPLANTAçÂO DE STSTEMA OE
INFORMAçOES GEOGRÁFICAS
(SIG), E REVISÃO DO CADASTRO
TECNICO MULTIFINALITÁRIO
URBANO.

00 Km'

^
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5. CLÁUSULA OUINTA- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito.

5.2. Automaticamente, quando.

a) Por decurso do prazo de vigência:

b) Quando não restarem fornecedores registrados, ou

c) Pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, quando caracterizado o
interesse público.

5.3. Pela Administração, quando:

a) As detentoras descumprirem as obrigaçóes constantes dâ Ata de Registro de
PreÇos;

b) As detentoras não retirarem a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administraçâo, sem justiÍicativa
aceitável;

c) Por razôes de interesse público, devidamente, justificadas pela Administração;

d) As detentoras derem causa à rescisão administrativa de contrato/carta-contrato
decorrente da presente Ata de Registro de PreÇos.

5.4. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem
estar impossibilitadas de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços:

a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá
ser formulada com a antecedência de 30 (trintâ) dias facultada à Administração
a aplicação das penalidades previstas na SanÇões Administrativas, caso não
sejam aceitas as razôes do pedido.

5.5. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita
pessoalmentê ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

5.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço das
detentoras, a comunicação será feita por publicaçáo de acordo com as leis que
regem as licitaçôes, considerando-se cancelado o preço registrado no dia
subsequente à publicação.

5.7. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do Fornecedor relativas ao fornecimento do item.

5.8. Ceso a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE não se utitize da
prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo criterio poderá suspender a sua
execuqão e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida.

LÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE ENTREGA6 C

Os ob.ietos licitados deverão ser entregues conforme o prazo estipulado
no Termo de Reíerência.

6.1
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Fornecedor Reqistrado:
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6.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, poderá recusar todos e
quaisquer objetos em desacordo com a Autorização de fornecimento, no que se
refere à especificação do material com os apresentados na proposta comercial,
ou se apresentarem defeitos, avarias decorrentes de fabricaÇão, ou que tenham
sofrido danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu
uso regular e adequado observados no ato da recepção.

7. CLAUSULA SETIMA - OAS COND cÕes oo PAGAMENTo

7.1. O pagamento será efetuado em parcelas mensais em até 30 (trinta) dias
após apresêntaÇão da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo chefe do
almoxarifado e da competente liquidação da despesa.

7.2. Se o objeto não for entregue conforme especificações, o pãgâmento
ficará suspenso até seu recebimento.

7.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que
devidamente regularizados.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado a proponente vencedora, enquanto
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem
que isso gere o direito a alteração de preços ou compensação financeira por
atraso.

7.5. O Contratado tem a obrigaÇão de manter durânte toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ele assumidas, todas as
condiÇóes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.6. Os recursos para o pagamento das despesas relativas à execução do
objeto, advém do tesouro municipal oriundo da dotaçáo orçamentária n"

Ficha n"

CLÁUSULA OITAVA - DAS SAN ÇOES:8.

8.1

8.2

DAS SANÇOES APLICÁVEIS A CONTRATADA:

A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não assinar o conlrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de mono inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e de contratar com PREFEITURA MUNICIPAL DE
POSSE, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das maltas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Caso à contratada se recuse a assinar o contrato ou retirar a nota de
empenho ou não assinar o contrato no prazo indicado, após devidamente
notificada sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da
obrigação assumida;

Ocorrendo a hipótese referida no subitem 8.3. PREFEITURA MUNICIpAL
DE POSSE determinará a anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a
contratada assegurados o contraditório e ampla defesa, sujeita às seguintes
sançôes:

8.4

Â
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a) AplicaÇão de multa compensatória correspondente a 11o/o (dez por cento) do
valor total da proposta; e

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE, no prazo de até 5 (cinco) anos;

8.5. O valor da multa dê que trata a âlínea "a" do subitem anterior deverá ser
recolhido pela contratada inadimplente dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
partir de sua intimação.

8.6. Decorrido o pÂzo sem que haja recurso ou manifestâção da
adjudicatária, o CONTRATANTE, por intermédio da Autoridade Contratante,
adotará as medidas cabíveis visando à cobrança por via judicial.

8.7, DA MULTA COMPENSATORIA:

8.8. A multa compensatória, subitem 8.4, alínea "a", será aplicada a
adjudicatária que após devidamente notificada, nâo comparecer para proceder
à assinatura do contrato no prazo indicado configurando o descumprimento total
da obrigaÇão assumida conforme preconiza o art. 8í clc aft. 87, ll, da Lei n"
8.666/93, independente das demais cominações legais cumulativas.

8.9. A contratada não incorrerá em multa compensatória quândo houver
prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador em
decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja
imputável à culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificaçôes no objeto
inicialmente ajustado respeitado o limite legal.

8.10, DAS ADVERTÊNCIAS:

8.1 1 . A advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigaçóes assumidas contratualmente, desde que não
acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação
de multa moratória,

b) Execução insatisfatória ou inexecução da aquisição/serviço, desde que a sua
gravidade náo recomende o enquadramento nos casos de suspensão
temporária ou inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarrêtar pequenos transtornos ao
desenvolvimento dos serviços da ou para a CONTRATANTE, a seu critério,
desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

8.12, MULTA MORATORIA:

8.12.1.4 multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecuçáo contratual, ex vi
do art. 87, ambos dispositivos da Lei n' 8.666, de '1993, na forma e nos
percentuais ebalxo estabelecidos serão aplicadas quando a contratada
deixar de cumprir ou descumprir de forma parcial ou total as obrigaçóes
inerentes ao objeto do contrato, como também as obrigações acessórias
legais ou e)Íralegais relacionadas no instrumento contratual, independente
das demais cominaçóes legais cumulativas.

8.12.2. A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na entrega do bem
ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele reÍacionados, solicitado pelo
responsável pelo acompanhamento do contrato com prazo determínado para

I
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entrega, sem justiíicattva por escrito e aceito pelo preposto do órgão licitador,
sujeitará a adjudicatária ou a contrâtada, conforme o caso, à multa de mora
de 0,5% (meio por cento por mês de atraso) do valor da proposta ou da etapa
a ser adimplida, até a data do efetivo cumprimento, observado o limite de
10o/o (dez por cento) do valor da proposta ou do contrato conforme o caso.

8.12.3. A multa moratória será aplicada a pârtir do 2. (segundo) dia útil da
inadimplência, contados da data definida para o regular cumprimento da
obrigação.

8,,I3. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

8. 1 3.'1 . A multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando a
contratada incorrer nas hipóteses previstas no instrumento convocatório em
uma das situações a seguir indicadas, no percentual de até 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da obrigação náo cumprida:

8.13.2. Deixar de cumprir integralmente a etapa de íornecimento no prazo avençado
inclusive seus acessórios caracterizando o inadimplemento total da
obrigação, com lesão ao interesse público, que ense1e rescisão unilateral do
contrato Multa. I 0% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

8.13.3. Cumprir parcialmente o objeto do fornecimento, caracterizando como
fornecimento do bem de forma parcelada, que não esteja devidamente
autorizado a Íazé)a, ou sejâ, de sucessivas vezes para completar o
contrâtado ou obrigação, de forma incompleta, isto é, não entregar o objeto
contratado dentro do limite de quantidade estipulado; Multa: 10% (dez por
cento) sobre o vâlor do contrato.

8.13.4. Fornecer o bem ou serviço em desacordo com os padrões exigidos pela
PreÍeitura de Posse; Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

8.13.5. Se, a partirdo 2" (segundo) dia útil, após devidamente notificada, não corrigir
ou sanar, os defeitos ou incorreção constatadas em qualquer fase de
execução do contrato relativo ao bem fornecido, bem como não realizar a
substituição dos equipamentos fornecidos em desacordo com o contratado.
Multa. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/carta-contrato.

8.13.6. A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa
moratória eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser
aplicada cumulativamente.

8.14. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR
COM A PREFEITURA DE POSSE,

8. 14.1 . A suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE POSSE, independente das demais cominações legais
cumulativas podem ser aplicadas ao licitante ou ao contratado que, de foima
dolosa ou culposa prejudicar o andamênto ou êxecução do certame
licitatório, e especialmente:

8.í4.2. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las
inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de
operacionalizaçáo;
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8.'14.3. Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar
prejuízos ao órgão licitador;

8.14.4.fiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento
de quaisquer tributos incluindo-se as contribuições sociais;

8.'14.5. Praticar atos ilícitos, visando a Írustrar os objetivos da licitação;

8.14.6. Demonstrar, na época da licitação, náo possuir idoneidâde para licitar e
contratar com órgão licitador em virtude de atos ilícitos praticados;

8.14.7.Prclicar ação com rmprobidade e premeditada em prejuízo do órgáo licitador
ou aÇóes que evidenciem interesses escusos ou má-fé;

8.14.8. Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte.

8.14.9. PRAZO DE SUSPENSÃO. até 5 (cinco) anos.

8.íS DECLARAÇÃO DE |N|DONE|DADE PARA L|C|TAR E CONTRATAR
coM A ADMTNTSTRAÇÃO PúBLtCA:

8.15.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a
Administração Pública será proposta pelo Pregoeiro, pela Divisão de
Licitaçóes, Contratos e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente
designado parâ fiscalizar o contrato, conÍorme a situação, a Autoridade
competentê da CONTRATANTE, visando à aplicação da sanção à licitante
ou a contratada, pelas seguintes situaçôes e pazo:

8.15.2. CondenaÇão definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

8.15.3. Prática de atos ilicitos visando frustrâr os obletivos da licitaÇão;

8.15.4. Demonstração de náo possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão
licitador, em virtude de atos ilícitos praticados;

8.15.5. Praticar ação com improbidade ou açóes premeditadas que evidenciem
interesses escusos ou má fé em prejuízo do órgão licitador;

8.15.6. Apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsiÍicado, no todo ou
em parte, na licitaçáo ou durante a execução do contraro;

8.'15.7.Se recusar a assinar o contrato quando devidamente convocado
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida.

8.í5.8. PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco) anos

8.16. DA APL|CAÇÂO DAS SANÇÕES ADMTNSTTRATTVAS:

8.16.1. As sanções serão aplicadas pela AutoÍidade Contratante com exceção da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração
pública.

8.16.2. Dos atos praticados pêla Autoridade Contratante, caberá recurso à
Autoridade Superior o prazo dê 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação do ato o qual deverá ser interposto perante a autoridade recorrida,
que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 0S (cinco) dias úteis ou

I
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ao REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, a proposta da(s) Empresa(s)
FORNECEDORES classificada(s) no certame supra numerado.

9.2. Fica eleito o Foro de POSSE - GO para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilizaÇão da presente Ata.

l

9. CLÁUSULA NOVA - DAS DISPOSIC ôes rrruars

9.1 lntegram esta Ata, o Edital de Licitação n
modalidade REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO - MENOR PREÇO, destinado
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nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informando, para
apreciação e decisão da autoridadê superior.

8.16.3. A declaração de inidoneidade será proposta ao prefeito mediante parecer
fundamentado, a quem caberá decidir e aplicar a sanção.

8.16.4.4 aplicação das sanções será efetuada mêdiante autuação em processo
administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento
devidamente fundâmentado apresentado pelo Pregoeiro ou pela Divisão de
Licitaçóes Contratos e Convênios ou por servidor ou fiscal devidamente
designado para fiscalizar o contrato, conforme a situaçáo, observado o
contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo observando-se as
disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriorês, bem como da
Lei n' 9.784/99, no que couber;

8. í 6.5. Após instauração do processo admtnistrativo, será comunicado ao preposto
da empresa contratada a situaÇão que gerou a ocorrência e a intençáo de
aplicâção da penalidadê abrindo-se o prazo de S (cinco) dias úteis para
oferecrmento de defesa prévia. No caso de aplicação da penalidade de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a prefeitura de
Posse o ptazo pa,a o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias
úteis a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do
órgáo licitador.
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A empresa
com sede

...... na n" ................, CNPJ n'
......, DECLARA, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, para os

fins de habilitação no presente procedimento licitatório, que se enquadra na situaçáo
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar
123106, e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento dessa situaÇão.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

RG:

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.i esta declaração deverá ser apresentada no original

I
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ANEXO V[ - DECLARÇÃO Oe UTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

À

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE POSSE

DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS

Licitação na modatidade PREGÃO pRESENCTAL n.. t2OZ2.
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ANEXO VIII - CARTA DE GREDENCIAII,IENTO

PREGÃO N.. _t2O22
(Fora do envelope)

A

Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Prefêitura Municipal de Posse - GO

Prezados Senhores,

Pela presente fica credenciado o Senhor (nome, qualificação
completa e residência), portador da cédula de identidade número
expedida em I I pelo _ para representar o
licitante (nome e endereço do licitante ou consórcio licitante),
inscrição
partrcipar
desistênci

no CNPJ sob o número , podendo
de todos os desempate, receb@anio à sua
a.

Atenciosamente,

de

(Assinatura do representante legal do licitante)

Observação: Está carta deverá ser entregue a pregoeira pessoalmente pelo
representante credenciado, até impreterivelmente a hora marcada para início da
licitação, prevista no presente Edital.

, _de

ot
llrl

20


