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LICITAÇÃO Nº 015/2015  
PEDIDO: 5511/2015 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 
e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, torna público para o 
conhecimento dos interessados que está realizando esta Licitação do tipo TÉCNICA E 
PREÇO, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, forma de execução 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, sendo que, receberá os envelopes contendo a documentação e 
propostas até às 15hs do dia 27 de Janeiro de 2016, através de sua Diretoria de 
Compras e Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Torres, à Rua Júlio de 
Castilhos, nº 707, Torres - RS. 
 
1. OBJETO 
Esta licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
AEROFOTOGRAMETRIA, PERFILAMENTO A LASER, LEVANTAMENTO 
CADASTRAL, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, 
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, incluindo materiais e mão de obra, conforme 
especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência, Cronograma Físico e Planilha 
Financeira. 
 

1.1. Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) meses a contar da emissão da Ordem 
de Serviço. 
1.2. Prazo de execução do suporte técnico: 12 (doze) meses a contar da do término 
dos serviços constantes do item 1.1. 
 
1.2. Para fins de recolhimento das garantias e de aceitabilidade de propostas deste 
certame considerar-se-á o Preço Máximo de R$ 1.798.400,00 (um milhão setecentos e 
noventa e oito mil e quatrocentos reais), valor de referência apurado conforme Projeto 
PMAT aprovado pela Caixa Econômica Federal. 
 
1.3. A reunião para abertura dos envelopes contendo "Documentação", "Proposta 
Técnica" e "Proposta de Preços" será realizada na mesma data e horários acima 
estipulados na Sala de Abertura de Licitações da Prefeitura de Torres, com a presença 
ou não dos proponentes. 
 
1.4. Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e 
propostas após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido 
despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do 
vencimento. 
 
1.5. Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
1.5.1. Anexo l: Termo de Referência;  
1.5.2. Anexo II: Cronograma Físico; 
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1.5.3. Anexo III: Planilha Financeira; 
1.5.4. Anexo IV: Endereço dos Sistemas em internet para fins de pontuação técnica;  
1.5.5. Anexo V: Minuta do contrato; 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar da licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto, desde que 
regularmente estabelecidas no País e que possam preencher os requisitos exigidos na 
presente licitação. 
 
2.2. Será admitida a participação de empresas em Consórcio, desde que 
observadas as seguintes exigências: 
2.2.1. Comprovação de compromisso público ou particular de Constituição de Consórcio, 
subscrito pelos consorciados, estabelecendo, com clareza e precisão, o compromisso 
destas entre si, e em relação ao objeto da licitação, bem como a indicação da empresa 
líder e responsável pelos atos praticados pelo consórcio, que exercerá a liderança e a 
representação do mesmo perante a Prefeitura Municipal; 
2.2.2. Apresentação, por parte de cada empresa consorciada, da Documentação de 
Habilitação Jurídica, Técnica, Econômico-financeira, Fiscal e Trabalhista, admitindo-se, 
para efeito de Habilitação Técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, 
para efeito de Habilitação Econômico-Financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado na proporção de sua respectiva participação; 
2.2.3. Responsabilidade solidária das empresas integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase licitatória quanto na execução do contrato, bem como pelos 
encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do contrato, até o seu recebimento 
definitivo por parte da Contratante; 
 
2.3. Não será permitida a participação de empresa: 
2.3.1. Declarada inidônea por ato da Administração Pública; 
2.3.2. Sob processo de falência ou recuperação judicial; 
2.3.3. Impedida de transacionar com a Administração Pública e com quaisquer de seus 
órgãos descentralizados; 
2.3.4. Cujo quadro societário figure em mais de uma concorrente; 
2.3.5. Que incorra em alguma das condições impeditivas previstas no artigo 9.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 
2.3.6. Licitantes concorrendo simultaneamente em duas ou mais propostas. 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, a Comissão realizará o 
credenciamento das empresas interessadas, as quais deverão comprovar, por meio 
de instrumento próprio, poderes para a prática dos atos relativos ao presente certame. 
 
3.2. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 
que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório, no interesse da representada. 
 
3.3. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 
documento de identidade ou equivalente. 
 
3.4. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 
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apresentada fora dos envelopes descritos no item 4 deste edital. 
 
3.5. O credenciamento da licitante será efetuado da seguinte forma: 
3.5.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 
a) Cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 
comercial ou de sociedade por ações; 
c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 
de sociedade civil; 
d) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 
e) Registro comercial, se empresa individual. 
3.5.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 
a) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no artigo 654, § 1.º, do 
Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos 
poderes para representá-la em licitação pública; ou 
b) Carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 
a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
3.6. Na falta de procuração e/ou dos documentos de identificação solicitados para 
credenciamento, o licitante ficará sem representante na presente concorrência perante a 
Comissão e ficará impedido de fazer consignar em ata as suas observações, de rubricar 
documentos ou de praticar os demais atos pertinentes a um mandatário. 
 
3.7. A falta de procuração não implica necessariamente em inabilitação ou em 
desclassificação das propostas, a menos que a documentação apresentada esteja 
incompleta ou não atenda às demais exigências do edital, mas restringirá o exercício dos 
direitos que dependam de sua manifestação durante a sessão. 
3.8. À exceção daqueles para os quais é exigida a autenticação em cartório, os demais 
documentos poderão ser apresentados em uma só via: em original, em cópia autenticada 
em cartório ou em cópia simples, acompanhada do original, para ser autenticada pela 
Comissão de Licitações. 
3.8.1. A autenticação em documentos pela Comissão deverá ser realizada até o dia 
anterior à data marcada para a abertura do presente certame. 
3.8.2. Os documentos apresentados em via original não serão devolvidos, permanecendo 
integrados ao processo licitatório. 
3.8.3. A ausência da autenticação, quando solicitada, implicará na impossibilidade de 
credenciamento, na inabilitação ou na desclassificação da empresa licitante, conforme o 
caso. 
3.8.4. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 
verificação da autenticidade de seus dados pela Comissão. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
4.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, depois de ter realizado o 
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credenciamento das empresas interessadas e na presença das licitantes e das demais 
pessoas presentes à sessão pública desta Concorrência, a Comissão Permanente de 
Licitação receberá a Documentação de Habilitação, a Proposta Técnica e a Proposta de 
Preços em 03 (três) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, com 
as seguintes inscrições: 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES - RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 015/2015 
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES - RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 015/2015 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE TORRES - RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA __/2015 
ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
4.2. Os envelopes deverão ser entregues fechados e indevassáveis, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação, até o dia, hora e local indicado no preâmbulo deste 
edital para a abertura da presente licitação. 
 
4.3. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária, nem a entrega de envelopes. 
 
4.4. Os documentos inerentes aos envelopes n.º 01, n.º 02 e n.º 03 deverão ser postos 
separadamente em seus respectivos envelopes, sob pena de inabilitação da empresa 
licitante. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 01) 
5.1. Para habilitação na presente Concorrência, as empresas interessadas deverão 
apresentar na abertura da licitação, obrigatoriamente, em uma única via e dentro do 
Envelope n.º 01, lacrado, indevassável e devidamente identificado conforme o item 4.1, 
os seguintes documentos: 
 
5.3.1. Habilitação Jurídica: 
5.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; 
5.3.1.2. Quando participação através de Consórcio, as empresas deverão apresentar 
Comprovação de Compromisso público ou particular de constituição, de acordo com o 
item 2.2.1 deste edital. 
 
5.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
5.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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5.3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 
5.3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
certidão negativa expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Dívida Ativa da 
União) e da Secretaria da Receita Federal, Negativa Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante; 
5.3.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por leis; 
5.3.2.5. Prova de regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
5.3.2.6. Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada por representante(s) legal (is) da empresa. 
5.3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 
meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível no site 
http//www.tst.jus.br/certidão. 
 
5.3.3. Qualificação Técnica: 
5.3.3.1. Certificado de registro e regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do domicilio ou 
sede do licitante. 
5.3.3.2. Cópia da inscrição no Ministério da Defesa na categoria "A", conforme dispõe o 
Decreto nº. 2278 de 17 de julho de 1997 e portaria nº. 637-SC-6/FA-61, de 05/03/98, 
como empresa especializada para os serviços de Aerolevantamento/ Levantamento 
Aerofotogramétrico, para as etapas de execução da cobertura aerofotogramétrica e seu 
processamento. No caso de consórcio, ao menos a empresa que executará a etapa de 
voo deverá estar inscrita nesta categoria. 
5.3.3.3. Comprovação de experiência anterior, pertinente e compatível com o objeto da 
licitação através de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa Jurídica de direito Público ou 
Privado, comprovando que a licitante executou serviços similares aos do objeto licitado.  
 
5.3.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
5.3.4.1. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, com data de emissão não superior à 60 (sessenta) dias, 
quando não constar expressamente no corpo da mesma, o seu prazo de validade. 
5.3.4.2. Balanço patrimonial de demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da 
empresa. balanço de abertura. 
5.3.4.3. Comprovação de capital mínimo ou de valor do patrimônio líquido de 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 
para essa data através de índices oficiais. 
 
Obs.: A comprovação da Qualificação Econômico-Financeira dos subitens 5.3.4.2 e 
5.3.4.3, será avaliada por uns dos profissionais técnicos (contadores) do Município. 
 
5.4. Caso alguma das empresas participantes do certame não apresente a documentação 
exigida, no todo ou em parte, a mesma será declarada inabilitada. 
 
5.5. Não serão aceitos documentos e propostas enviados e/ou impressos em papel 
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térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile ou que tenham sido enviados por meio 
de correio eletrônico. 
 
5.6. É assegurada à Comissão de Licitações a faculdade de requisitar documentos e/ou 
informações complementares aos licitantes sempre que a mesma considerar necessário 
para o julgamento das propostas. 
5.6.1. Será considerada desistente a licitante que não atender por escrito a solicitação da 
Comissão no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, facultado, nesse caso, 
excepcionalmente, o uso de fac-símile, desde que datado, assinado e identificada a 
licitante expedidora. 
 
5.7. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta por parte da empresa 
proponente, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão de Licitações, sendo que tampouco será aceito o cancelamento, a inclusão ou 
a exclusão de documentos, a retificação de preço e/ou a alteração do conteúdo das 
propostas. 
 
5.8. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da empresa 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, carecendo de 
validade qualquer nova proposição apresentada em desacordo com as mesmas. 
 
6. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N.º 02) 
6.1. A licitante deverá apresentar a sua Proposta Técnica dentro do Envelope n.º 02, 
fechado, indevassável e identificado de acordo com o item 4.1, conforme abaixo: 
6.1.1. Metodologia de execução dos serviços; 
6.1.2. Especificação das funcionalidades e características do Sistema de Informações 
Geográficas (SIG). 
6.1.3. Cronograma Físico de acordo com o Anexo II; 
6.1.4. Atestados de Execução e/ou Acervo Técnico para pontuação da Proposta Técnica, 
os quais deverão obrigatoriamente acompanhar a Proposta Técnica. 
 
6.2. Indicação da equipe técnica principal mínima a ser disponibilizada conforme abaixo: 
6.2.1. Um Coordenador de Aerofotogrametria que possua pelo menos uma das seguintes 
qualificações: Engenheiro Cartógrafo, ou Geógrafo, ou Engenheiro Agrimensor ou 
equivalente; 
6.2.2. Um Coordenador de Levantamento Cadastral que possua pelo menos uma das 
seguintes qualificações: Arquiteto e Urbanista, ou Engenheiro Civil, ou Engenheiro 
Cartógrafo, ou Geógrafo, ou Engenheiro Agrimensor ou equivalente; 
6.2.3. Um Coordenador de Geoprocessamento que possua pelo menos uma das 
seguintes qualificações: Engenheiro Cartógrafo, ou Geógrafo, ou Engenheiro Agrimensor 
ou equivalente. 
6.2.4. Um Coordenador de Sistemas que possua pelo menos uma das seguintes 
qualificações: Analista de Sistemas, Sistemas de Informação ou equivalente.  
 
6.3. Os profissionais da equipe principal deverão fazer parte do quadro permanente da 
proponente na data da apresentação dos documentos para Habilitação e Propostas, na 
condição de responsabilidade técnica, como empregado ou sócio ou diretor da licitante, 
obrigatoriamente comprovado através da apresentação de cópias da documentação 
pertinente à condição, ou qualquer outro meio que demonstre o vínculo desses 
profissionais com a empresa.  
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6.4. Será desclassificada a Proposta Técnica que: 
6.4.1. Não atender as exigências contidas no objeto desta licitação; 
6.4.2.  For omissa em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que apresente 
rasuras, borrões, entrelinhas ou emendas que dificultem o entendimento pela Comissão 
de Licitação; 
6.4.3.  Afronte qualquer dispositivo legal vigente; 
6.4.4.  Não estiver assinada pelo representante legal da empresa proponente ou por 
procurador devidamente habilitado. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 03) 
7.1. A licitante deverá apresentar a sua Proposta de Preços dentro do Envelope n.º 03, 
subscrita por seu representante legal, ou por procurador devidamente habilitado, fechado, 
indevassável e identificado conforme o item 4.1, conforme abaixo: 
7.1.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame, 
e caso estiver omitida na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias; 
7.1.2. Preço total dos serviços, em algarismos e por extenso, com somente duas casas 
após a vírgula; 
7.1.3. Planilha Financeira de acordo com o Anexo III; 
 
7.2. No preço deverá estar incluída toda incidência de impostos, transportes, custos 
diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos 
decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital. 
 
7.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional (real). 
 
7.4. Não serão aceitas propostas com ofertas ou vantagens não previstas neste edital, 
nem preços ou vantagens baseados nas ofertas dos demais proponentes. 
 
7.5. Não serão igualmente consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo 
ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, que sejam omissas ou que 
apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, 
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos. 

 
7.6. Será desclassificada a Proposta de Preços que: 
7.6.1. Não atender as exigências contidas no objeto desta licitação; 
7.6.2.  For omissa em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que apresente 
rasuras, borrões, entrelinhas ou emendas que dificultem o entendimento pela Comissão 
de Licitação; 
7.6.3.  Afronte qualquer dispositivo legal vigente; 
7.6.4.  Contiver opções de preços alternativos, que apresentar preços manifestamente 
inexeqüíveis ou que contiver preços ou qualquer oferta de vantagem baseada nas ofertas 
dos demais licitantes; 
7.6.5.  Não estiver assinada pelo representante legal da empresa proponente ou por 
procurador devidamente habilitado. 
7.7. Para fins de aferição da compatibilidade financeira das propostas de preços, os 
valores máximos aceitáveis serão aqueles estabelecidos no Anexo III – Planilha 
Financeira deste edital. 
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8. ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 
PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS. 
8.1. Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação (ENVELOPE N.º 01)  
8.1.1. Na data, local e horários indicados neste Edital, a Comissão de Licitação receberá 
os envelopes contendo a Documentação e as Propostas; 
8.1.2. A abertura dos envelopes nº 01, 02 e 03, contendo os Documentos de Habilitação, 
Proposta Técnica e a Proposta de Preços, respectivamente, será realizada em ato 
público, do qual se lavrará Ata Circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes, 
devidamente credenciados e pela Comissão de Licitação; 
8.1.3. Poderá a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
8.1.4. Será considerado inabilitado o licitante que não atender todos os requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 
8.1.5. Os documentos retirados do envelope, para julgamento da habilitação, serão 
rubricados pelos presentes, facultando-se, aos interessados, o exame dos mesmos; 
8.1.6. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá 
suspender a reunião, a fim de que se tenham melhores condições de analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da 
habilitação; 
8.1.7. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação da documentação 
exigida no Edital e não apresentada na reunião destinada à habilitação; 
8.1.8. A Comissão Permanente de Licitação e participantes deverão rubricar todos os 
documentos apresentados e os envelopes lacrados, contendo as Propostas Técnica e de 
Preços, que ficarão em poder da Comissão, até que julgada a habilitação; 
8.1.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada, não 
impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer 
natureza; 
8.1.10. Do resultado da habilitação caberá recurso suspensivo na forma definida no artigo 
109 da Lei 8.666/93; 
8.1.11. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, havendo desistência 
expressa deste ou após o julgamento dos recursos apresentados, ao licitante inabilitado 
serão devolvidos os envelopes n.º 02 – Proposta Técnica e n.º 03 – Proposta de Preços, 
intactos; 
 
8.2. Abertura e Julgamento da Proposta Técnica (ENVELOPE N.º 02) 
8.2.1. Somente serão abertos os envelopes de Proposta Técnica, das empresas 
previamente habilitadas pela Comissão, ficando os relativos às Propostas Técnicas e de 
Preços das empresas inabilitadas à sua disposição para retirá-los no prazo de 30 (trinta) 
dias, findo o qual serão inutilizados, sem quaisquer formalidades; 
8.2.2. Não ocorrendo à confirmação de atendimento aos itens exigidos na Proposta 
Técnica ou não sendo possível sua confirmação, a proposta será desclassificada; 
8.2.3. Para a pontuação da Proposta Técnica, será considerada a experiência da 
proponente, e as características e funcionalidades dos produtos ofertados. 
8.2.4. O atendimento dos requisitos relacionados na Proposta Técnica será comprovado 
através de demonstração dos produtos e serviços caso necessário. 
8.2.5. As Propostas Técnicas serão julgadas com atribuição de pontuação máxima de 35 
(trinta e cinco) pontos, conforme abaixo: 

Serviço/ Produto Característica Pontuação 
Pontuação 

máxima 
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Aerofotogrametria 

Acervo Técnico de capacitação e experiência em 
Cobertura Aerofotogramétrica colorida, na Escala 
1:8.000 ou melhor para o sistema analógico, ou 
escala equivalente para imagens com resolução 
espacial de 20 cm ou melhor, registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) 

1 ponto para 
cada 
atestado 

5 

Acervo Técnico de capacitação e experiência em 
levantamento utilizando Perfilador Laser 
Aerotransportado, registrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 

1 ponto para 
cada 
atestado 

5 

Acervo Técnico de capacitação e experiência em 
geração de Ortofotocartas digitais coloridas na 
Escala 1:2.000 ou melhor,  registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 

1 ponto para 
cada 
atestado 

5 

Levantamento 
Cadastral 

Acervo Técnico de capacitação e experiência em 
Levantamento Cadastral Imobiliário e Logradouros/ 
Cadastro Técnico Multifinalitário, registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) 

1 ponto para 
cada 
atestado 

10 

Sistema 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa Jurídica de 
direito Público ou Privado, comprovando que a 
empresa proponente executou serviços de 
Implantação de Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) para gerenciamento do Cadastro 
Imobiliário e gerenciamento do Plano Diretor, 
disponível na Internet, onde o mesmo esteja em 
funcionamento no site de contratante e com acesso 
à população. Comprovação conforme Anexo IV, de 
acordo com o(s) endereço(s) na internet. A(s) 
aplicação(ões) de Plano Diretor deverão emitir 
Consultas de Viabilidade ou Consulta Prévia de 
Viabilidade 

1 ponto para 
cada 
atestado 

10 

Pontuação máxima 35 

 
8.2.6. O atendimento dos requisitos relacionados na Proposta Técnica será comprovado 
através de demonstração dos produtos e serviços, caso necessário. A demonstração 
técnica visa verificar a conformidade dos produtos e metodologia ofertados, onde todas as 
funções requeridas dos Sistemas deverão apresentar plena operacionalidade e 
completeza, devendo ser demonstradas de maneira que todo e qualquer processamento 
ocorrido, seja visualizado no ato da ocorrência, não necessitando customizações 
posteriores de telas ou funções.  
8.2.6.1. Cada empresa terá o prazo de até 2 (duas) horas para a apresentação do 
sistema, respeitados os horários de funcionamento da Prefeitura, o que e considerado 
adequado e bastante para que se possa demonstrar, a contento, a adequação ou não de 
cada sistema as necessidades da Administração. 
8.2.6.2. A demonstração será aberta a qualquer cidadão ou licitante, visto que os mesmos 
não poderão se manifestar no momento da apresentação. 
8.2.6.3. Para os Atestados do Sistema de Informações Geográficas (SIG) a ser 
disponibilizado na Internet, a Comissão Permanente irá acessar o(s) endereço(s) 
disponibilizado(s) pela proponente, de acordo com o Anexo IV, a fim de comprovar a 
operacionalidade.  
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8.2.7. Será desclassificada a licitante que não atingir a Pontuação da Proposta Técnica 
maior ou igual a 15 (quinze) pontos, do total de 35 (trinta e cinco) pontos possíveis, ou 
não apresentar as Características e Funcionalidades mínimas obrigatórias para o Sistema 
de Informações Geográficas (SIG), conforme disposto no item 5.1 do Anexo I – Termo de 
Referência. 
8.2.8. Não poderá ser apresentado nenhum dos serviços/produtos exigidos na Proposta 
Técnica com pontuação zerada. 
 
8.3. Abertura e Julgamento da Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 03) 
8.3.1. Somente serão abertos os envelopes de Proposta de Preços, das empresas 
previamente habilitadas tecnicamente pela Comissão Permanente de Licitação, ficando os 
relativos a Propostas de Preços das empresas inabilitadas à sua disposição para retirá-los 
no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual serão inutilizados, sem quaisquer formalidades; 
8.3.2. Não ocorrendo à confirmação de atendimento aos itens exigidos na Proposta de 
Preços ou não sendo possível sua confirmação, a proposta será desclassificada; 
8.3.3. As Propostas de Preços serão avaliadas com atribuição da pontuação máxima de 
35 (trinta e cinco) pontos à Proposta de Preços que apresentar o menor preço, 
atribuindo-se às demais propostas, pontuação inversamente proporcional à que receber a 
pontuação máxima, de acordo com a seguinte fórmula: 
 

Preço =  ( Menor preço entre as proponentes )      X     35 
                       Preço da proposta em exame 

 
8.4. Classificação Final 
8.4.1. A pontuação da Proposta Técnica terá peso de 70% (setenta por cento) e a 
pontuação da Proposta de Preços terá peso de 30% (trinta por cento), sendo vencedora a 
licitante cuja Proposta Técnica e Proposta de Preço obtiverem a MAIOR PONTUAÇÃO, 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 
Classificação Final =  (0,7   x   Pontuação Técnica)   +   (0,3    x    Pontuação Preço) 
 
8.4.2. Concluído o julgamento, a Comissão elaborará relatório indicando as propostas 
classificadas e/ou desclassificadas, e o valor global de cada uma das propostas. As 
propostas serão classificadas em relação à Classificação Final obtida. 
8.4.3. Verificada igualdade de condições entre duas ou mais proponentes em relação a 
Classificação Final, a definição do vencedor se fará, obrigatoriamente, por sorteio público.  
 
9. DOS PRAZOS: 
9.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. 
 
9.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital, em dia de expediente na 
Prefeitura Municipal de Torres. 
 
9.3. O Município de Torres convocará a licitante vencedora para a assinatura do contrato, 
que deverá ser celebrado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do 
recebimento da convocação. 
9.3.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando 
solicitado durante o seu transcurso de prazo pela parte e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pelo Município de Torres. 
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9.4. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias a partir do 
recebimento da Ordem de Serviço. 
 
9.5. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar o termo de contrato no 
prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 
 
9.6. Na hipótese do Município não assinar contrato com a licitante vencedora ou com 
outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de 
quaisquer compromissos assumidos. 
 
9.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, 
a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas livres dos efeitos ensejados de sua 
desclassificação/habilitação, nos termos do Art. 48 § 3º da Lei 8.666/93. 
 
10. DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES 
10.1. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação, bem como dos termos e 
normas deste edital, caberão as impugnações e recursos previstos nos parágrafos 1.°, 2.° 
e 3.° do artigo 41 e no artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93, os quais deverão ser 
entregues à Comissão Permanente de Licitação por escrito, em via original e devidamente 
assinados pelo representante legal da empresa licitante, ou por procurador devidamente 
habilitado, não se admitindo a apresentação em forma manuscrita; por meio de sistema 
de transmissão de dados e imagens tipo fax-símile (fax) ou por qualquer outro meio 
eletrônico (e-mail). 
 
10.2. Os prazos estabelecidos poderão ser reduzidos no caso de todas as licitantes 
renunciarem ao direito de interposição de recurso ou de impugnação. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que obter a 
MAIOR NOTA FINAL, será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 
presente certame licitatório. 
 
11.2. Declarado vencedor da licitação e não tendo havido manifestação dos demais 
proponentes quanto à interposição de recurso, o senhor Prefeita adjudicará o objeto 
licitado e homologará o resultado do procedimento. 
11.2.1. Interposto recurso, a adjudicação e a homologação ocorrerão somente depois do 
julgamento do mesmo. 
 
11.3. Resolvido o recurso, a senhora Prefeita adjudicará o objeto licitado ao vencedor do 
certame e homologará o resultado da licitação. 
 
11.4. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter 
todas as condições de habilitação exigidas para participar desta licitação. 
 
12. DO CONTRATO 
12.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua elaboração, alteração, execução, 
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inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, pelas disposições 
deste edital e pelos preceitos do direito público. 
 
12.2. Serão partes integrantes do contrato as condições previstas neste edital e nos seus 
anexos, bem como nas propostas apresentada pelo adjudicatário. 
 
12.3. O contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Município, nas hipóteses 
previstas no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 
 
12.4. O prazo de vigência do contrato será de 22 (vinte e dois) meses. 
a - Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) meses a contar da emissão da Ordem de 
Serviço. 
b - Prazo de execução do suporte técnico: 12 (doze) meses a contar da do término dos 
serviços constantes do subitem a. 
 
13. DA FISCALIZAÇÃO 
13.1. A fiscalização dos serviços prestados pela licitante vencedora ficará a cargo dos 
servidores designados por portaria, sendo que o não cumprimento das condições 
fixadas neste edital e nos seus anexos implicará na rescisão contratual, sem prejuízo da 
aplicação das demais penalidades previstas, concedidos o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.2. Verificando-se ainda irregularidades na execução do serviço, ao Município caberá 
aplicar a penalidade cabível. 
 
13.3. O pagamento vincular-se-á a esta fiscalização, mediante a emissão dos respectivos 
termos de liberação de pagamento. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, mediante a apresentação de Notas Fiscais e/ou Faturas, na 
entrega dos serviços, objeto desta licitação e, devidamente atestadas pelo responsável 
(fiscais), devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, como 
INSS e FGTS quitadas, mediante apresentação das guias de recolhimento. 
 
14.2. O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações 
assumidas pelo licitante, no que se refere à habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
14.3. A licitante vencedora da licitação não poderá estar em débito com a Fazenda 
Municipal, sob pena de bloqueio dos pagamentos a que fizer jus e /ou compensação na 
parcela final. 
 
14.4. Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá à conta do 
crédito aberto através da seguinte dotação orçamentária: 1088/44903994 e 
817/44903999. 
 
16. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
16.2. A rescisão do contrato, antes de seu termo final, por culpa da licitante vencedora, 
resultará na aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital e 
na minuta de contrato. 
 
16.3. O contrato poderá ser rescindido:  
16.3.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93; 
16.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
16.3.3. Judicial, nos termos da legislação; 
 
16.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em qualquer caso de rescisão 
será observado o parágrafo único do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
16.5. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou por interesse público, conforme disposto no 
artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
17.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a 
aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de 
valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor. 
17.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o órgão ou entidade promotora da 
licitação poderá garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
17.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 17.1, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
17.4. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 17.1 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
17.5. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa 
causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
17.6. O atraso injustificado na execução do serviço, que exceder ao prazo fixado, sem 
prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa 
de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o 
valor global do ajuste, na seguinte conformidade: 
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I - atraso de até 05 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso; 
II - atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso; 
III - atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso; 
IV - atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso. 
17.7. O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor total da obrigação. 
17.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 17.1 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n°. 
8666 de 21 de junho de l993. 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, podendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
 
18.2. A empresa licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.3. No custo final apresentado deverão estar previstos todos os serviços, materiais e 
equipamentos necessários, impostos e encargos, mesmo os que, por algum motivo, não 
foram aqui citados, de forma que não haja nenhum acréscimo de custo para o Município. 
 
18.4. Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se o 
Município tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade 
fiscal, qualificação econômico-financeiro e qualificação técnica, não apreciada pela 
Comissão, ou devido à fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
18.5. Todas as condições deste edital, assim como os compromissos assumidos pela 
licitante através de suas propostas técnica e de preços, farão parte do contrato 
independentemente de transcrição. 
 
18.6. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo de 
seleção e na execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação 
vigente. 
 
18.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1.º, da Lei n.º 
8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
 
18.8. Os casos omissos no presente edital serão analisados de acordo com a Lei Federal 
n.º 8.666/93 e com a legislação correlata em vigor. 
 
18.9. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pela Diretoria de Compras e Licitações, através de servidores da Prefeitura 
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Municipal de Torres, através do fone (51) 3626-9150, ramal 217, e-mail 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br,  ou junto à Diretoria de Compras e Licitações, em horário de 
expediente externo das 13:00 às 19:00 horas, sito na Rua Júlio de Castilhos 707, Bairro 
Centro, CEP nº 95560-000, Torres/RS. 
 
18.10. O Edital e seus anexos encontram-se publicados no mural de Publicações da 
Prefeitura de Torres, no site da Prefeitura de Torres, no Jornal do Comércio, no Diário 
Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, podendo também ser solicitado  e também 
poderá ser solicitado pelo endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
 
18.11. Fica eleito o foro da Justiça de Torres/RS, para dirimir quaisquer dúvidas da 
presente licitação. 
 
                                                                                         Torres, 08 de Dezembro 2015. 

 
 
 
 

Nílvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AEROFOTOGRAMETRIA, 
PERFILAMENTO A LASER, LEVANTAMENTO CADASTRAL, FORNECIMENTO DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, TREINAMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO. 
 
1. DA COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA 
1.1. Para execução da Cobertura Aerofotogramétrica, a proponente deverá ser utilizada 
Câmara Aerofotogramétrica Digital e Perfilador Laser aerotransportado.  
 
1.2. Os serviços compreendem a Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de 
fotografias aéreas verticais RGB com GSD de 12 (doze) cm ou melhor, e elaboração de 
foto índices na escala 1:24.000;  
 
1.3. O Perfilamento a Laser com uma densidade mínima no solo de 4 (quatro) pontos /m²; 
 
1.4. Deverá ser utilizada aeronave devidamente adaptada e homologada para execução 
da Cobertura Aerofotogramétrica, possuindo características de estabilidade, sustentação, 
teto de serviço, autonomia de voo e equipamentos de orientação e navegação 
compatíveis com as prescrições do voo a realizar;  
 
1.5. A câmera deverá estar acoplada a uma plataforma giro estabilizada e com sistema de 
compensação de arrastamento ou equivalente;  
 
1.6. Deverá ser utilizada câmara aérea digital métrica, equipada com sistema óptico para 
fins cartográficos, devidamente calibrada, com certificado de calibração com prazo de 
emissão não superior a 2 (dois) anos;  
 
1.7. A cobertura estereoscópica deverá ter superposição longitudinal de 60% (sessenta 
por cento) e superposição lateral de 30% (trinta por cento); 
 
1.8. A tomada das fotografias deverá ser feita com sol acima do círculo de altura de 30 
graus, com finalidade de se evitar a projeção excessiva de sombras;  
 
1.9. A inclinação máxima do eixo ótico da câmara em relação à vertical do lugar, não 
deverá exceder a 3 (três graus sexagesimais) por foto, admitindo-se na cobertura 
aerofotogramétrica como um todo, uma inclinação média de até 2 (dois) graus;  
 
1.10. O ângulo de rotação horizontal entre exposições consecutivas será o menor 
possível, sendo admitida uma tolerância média por faixa de 3 (três) graus e em casos 
isolados de no máximo 5 (cinco) graus sexagesimais;  
 
1.11. Os equipamentos e materiais utilizados no processamento das imagens deverão 
garantir os padrões exigidos para trabalhos fotogramétricos, isentando-se de halos, listas 
luminosas, marcas estáticas, riscos e névoas e, ainda, proporcionar um perfeito equilíbrio 
de densidade e contraste, não havendo excessos de luz ou sombras densas;  
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1.12. A incidência de nuvens não deverá existir na área de cada foto;  
 
1.13. O foto-índice será montado a partir da superposição das fotos aéreas em que 
apareça claramente a identificação marginal constante na parte superior de cada 
fotografia e com as faixas de voo superpostas lado a lado;  
 
1.14. Previamente à execução da cobertura aérea deverá ser apresentado pela 
Contratada um plano de voo, o qual deverá ser aprovado pela fiscalização.  
 
1.15. 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;  
 
1.16. A Contratada deverá planejar a distribuição do apoio de campo, os métodos e 
instrumentos selecionados, de forma a garantir a precisão de 0,20 metros no 
posicionamento horizontal e de 0,12 metros no posicionamento vertical;  
 
1.17. A densificação dos pontos de apoio para a orientação absoluta de cada modelo 
fotogramétrico poderá ser realizada através de aerotriangulação, a qual deverá ser 
executada em instrumento com acuidade horizontal superior a 10 micra na escala média 
das fotografias aéreas;  
 
1.18. 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.  
 
1.19. Filtragem Lidar e Geração de Modelo Digital de Terreno e Modelo Digital de 
Superfície: 
1.19.1. Deverá ser gerado modelo digital de terreno, que é a representação do terreno 
através de uma malha regular de pontos;  
1.19.2. O MDT deverá ser gerado com uma grid de 1 metro em ambas as direções e 
gravado no formato ASCII em Esri grid;  
1.19.3. A partir dos dados obtidos ao nível do terreno deve ser construída a rede de 
triângulos e gerado o modelo digital de terreno;  
1.19.4. A partir dos dados obtidos de todos os pontos do levantamento deve ser 
construída a rede de triângulos e gerado o modelo digital de superfície;  
1.19.5. O MDT deverá representar única e exclusivamente o solo;  
1.19.6. O MDS deverá representar, além do solo, a altitude dos objetos na superfície.  
1.19.7. O MDS deverá ser gerado com uma grid de 1 metro em ambas as direções e 
gravado no formato ASCII em Esri grid; 
1.19.8. A nuvem de pontos LiDAR georreferenciada, após o ajustamento relativo e 
absoluto, e após a classificação e com o atributo RGB, deverá ser entregue dividida nos 
seguintes atributos:  
1.19.8.1. Arquivo digital - LAS 
1.19.8.2. Divisão dos pontos LiDAR em classes (de acordo com o formato LAS):  
a) Pontos processados, mas não classificados;  
b) Pontos que representam o terreno;  
c) Pontos que representam a vegetação;  
d) Pontos que representam as edificações;  
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e) Ruído (pontos muito abaixo ou muito acima da superfície); 
 
 
2. DO PERFILAMENTO A LASER 
 
2.1. A distância de cada bloco LiDAR à estação de monitoramento contínuo mais próximo 
não pode exceder os 30 km;  
 
2.2. Devem ser consideradas as seguintes margens para além do bloco LiDAR ou área de 
trabalho:  
2.2.1. 200 m para além do limite e paralelamente à direção de voo;  
2.2.2. 400 m para além do limite e perpendicular à direção do voo;  
 
2.3. Angulo transversal do perfilamento: ≤ ± 25 °;  
 
2.4. A densidade média de pontos ao nível do solo ≥ 4 pontos / m²;  
 
2.5. Na uniformidade da densidade dos pontos laser é requerido que os pontos cubram a 
superfície de forma homogênea com relação entre a distância entre pontos ao longo de 
uma linha e a média da distância entre linhas consecutivas, no centro da linha de voo, 
seja entre 1:1.5 e 1.5:1;  
 
2.6. Diâmetro do ponto laser ao nível do solo: ≤ 0.50 m;  
 
2.7. O bloco LiDAR deve ser coberto por linha de voo paralelas com uma sobreposição 
lateral de no mínimo ≥ 20%;  
 
2.8. A sobreposição mínima entre linhas de voo: ≥ 100 m;  
 
2.9. Comprimento máximo de uma linha de voo: ≤ 40 km;  
 
2.10. Direção de voo Norte/Sul ou Leste Oeste;  
 
2.11. Precisão da altimetria quando medida em superfícies planas e sem obstáculos ≤ 
0.10 m;  
 
2.12. Registro de pelo menos 4 (quatro) reflexos laser por pulso;  
 
2.13. Registro da intensidade do sinal refletido (255 tons de cinzento);  
 
2.14. Obrigatoriedade de uso de plataforma giro estabilizada.  
 
2.15. Obrigatoriedade de posicionamento integrado GPS / INS, com obtenção dos 
parâmetros de posicionamento do sensor, tempo de exposição e ângulos de rotação 
associados;  
 
2.16. A análise da completude, densidade e uniformidade deve ser efetuada linha de voo 
a linha de voo e antes do ajustamento para a totalidade do bloco LiDAR;  
 
2.17. A área de interesse deve estar coberta na totalidade por dados LiDAR;  
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2.18. Análise da densidade do LiDAR:  
2.18.1. A análise da densidade deve ser feita por linha de voo 
2.18.2. Na análise da densidade devem ser apenas analisados os pontos 
correspondentes à ultima reflexão;  
2.18.3. É obrigatória a obtenção da densidade especificada em pelo menos 95% da área;  
 
2.19. Análise da uniformidade do LiDAR.  
2.19.1. A análise da uniformidade deve ser feita por linha de voo 
2.19.2. Na análise da uniformidade devem ser apenas analisados os pontos 
correspondentes a ultima reflexão;  
2.19.3. A análise da uniformidade dos pontos laser é requerido que os pontos cubram a 
superfície de forma homogênea e que o índice entre a distancia entre pontos ao longo de 
uma linha e a média da distância entre linhas consecutivas, na área central da linha de 
voo. Este indicador deve ser obtido ao longo da área central de cada linha de voo e em 
95% dos casos;  
 
3. DA GERAÇÃO DE ORTOFOTOS  
 
3.1. Deverão ser geradas Ortofotos digitais coloridas, na escala 1:1.000, com GSD de 12 
(doze) cm ou melhor;  
 
3.2. Para a geração das Ortofotos digitais (Ortorretificação das imagens), na escala de 
1:1.000, deverão ser utilizadas estacoes fotogramétricas digitais, utilizando-se as imagens 
digitalizadas e as coordenadas e altitudes geradas na etapa de aerotriangulação, 
associadas ao modelo digital do terreno, também objeto deste edital. 
 
3.3. Mosaicagem e tratamento radiométrico: 
3.3.1. Concluídos os procedimentos descritos no item acima, ter-se-á as imagens 
ortorretificadas individualmente. Na sequencia este conjunto de imagens devera ser 
mosaicado, formando assim uma imagem única de toda a área de interesse.  
3.3.2. Posteriormente esta imagem única será tratada radio metricamente, objetivando a 
equalização e homogeneização dos diversos tipos de cores (vermelho, verde e azul). 
3.3.3. As Ortofotos deverão ser editadas de forma que o ajuste radiométrico garanta a 
correta luminosidade e continuidade das imagens adjacentes, além de níveis ótimos de 
contraste, brilho e outros parâmetros de ajustes radiométricos. Devera também ser 
observado o ajuste das tonalidades e homogeneização das imagens. Destaca-se que não 
devem ser visíveis na escala da Ortofoto, ligações entre as Ortofotos adjacentes (inclusive 
de blocos distintos) e limites de mosaicos. As feições presentes nas imagens não devem 
ser interrompidas, principalmente se tratando de vegetação ou edificação. Importante 
observar a região de escolha da Ortofoto, dando preferencia as regiões centrais da foto, 
evitando assim ocultações devido a inclinação das feições. 
 
3.4. Padrão de Exatidão Cartográfico: 
3.4.1. Conforme determina o Decreto N° 89.817 de 20 de junho de 1984, o qual 
estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, em 
seu capitulo II – Art. 8° e 9o, as OrtofotoCartas deverão atender o Padrão de Exatidão 
Cartográfica – “PEC CLASSE A”, para mapeamento na escala 1:1.000.  
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4. DO LEVANTAMENTO CADASTRAL  
4.1. Nesta etapa a licitante deverá construir a Base Cartográfica contemplando: 
4.1.1. Levantamento georreferenciado das edificações situadas na área urbana e de 
expansão urbana, com medições em campo. O Levantamento georreferenciado das 
edificações deverá ser obtido através de medições em campo, não sendo admitida a 
utilização de medidas oriundas de Restituição estereofotogramétrica ou vetorização sobre 
Ortofotocartas. 
4.1.2. Levantamento georreferenciado das propriedades imobiliárias (Lotes) que 
porventura não sejam identificáveis na Cobertura Aerofotogramétrica (Ex.: Loteamentos 
ou desmembramentos projetados/ Aprovados e não implantados); 
4.1.3. Levantamento georreferenciado dos Logradouros que porventura não sejam 
identificáveis na Cobertura Aerofotogramétrica. 
 
4.2. A representação gráfica das Quadras e Lotes deverá ser comparada com as Plantas 
de Quadras existentes, Loteamentos, Base de Dados de Atributos atualmente usada no 
Sistema Tributário e com o Levantamento em campo realizado. 
 
4.3. Quando não for possível proceder com o levantamento ou coleta de dados e imagens 
de algum imóvel, deverá constar no croqui e posteriormente no Banco de Dados, o 
motivo: proprietário ausente, não autorizado pelo proprietário ou edificação não habitada, 
para que seja programado o retorno ao local conforme o caso. Deverão ser programadas 
equipes para trabalhar aos sábados quando necessário, a fim de revisitar os locais em 
que os proprietários estavam ausentes pelo menos uma vez. Cumpridos os 
procedimentos nos casos onde ocorrer a ausência do responsável ou o impedimento da 
equipe responsável pelo levantamento a área construída será estimada a partir de 
elementos interpretados nas Ortofotocartas. 
 
4.4. Deverá ser realizada a geocodificação, criando uma chave de ligação no 
relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e Alfanumérica), executando 
este procedimento para todas as camadas (layers) da Base Cartográfica que serão 
utilizadas no Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
 
4.5. Os atributos e imagens digitais dos imóveis e seções de Logradouro deverão ser 
coletados através de coletor de dados digital com câmera digital acoplada ou integrada, 
com resolução mínima de 5,0 (cinco) megapixels, de acordo com os dados constantes no 
Boletim de Cadastro Imobiliária e Boletim de Cadastro de Logradouros. 
 
4.6. Todo o pessoal de campo deverá estar uniformizado e devidamente identificado por 
crachá impresso com seu nome, identificação da empresa e telefones da Prefeitura, para 
possível consulta por parte do entrevistado.  
 
4.7. Ficará a cargo da proponente, o lançamento no Sistema Tributário existente na 
Secretaria da Fazenda, de todas as alterações e novos cadastros. 
 
5. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 
5.1. Características e Funcionalidades mínimas obrigatórias para o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) pretendido, conforme abaixo: 
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SISTEMA EM AMBIENTE INTRANET/ REDE INTERNA 

Item Funcionalidade/ Característica 

Armazenamento da Base 
de Dados (Geográfica e 
Atributos) 

Armazenada em Banco de Dados com suporte a dados 
geográficos 

Interoperabilidade da Base 
de Dados Geográfica 

Utiliza padrões do Open Geospatial Consortium (OGC) 

Navegador de internet  
Suporte aos principais navegadores de internet da 
atualidade, sendo compatível no mínimo com Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. 

Consulta de Dados 

Criação de expressões de consulta definidas pelo usuário 

Delimitar área de consulta através de Bairro 

Localizar através de Endereço 

Localizar através de Inscrição Imobiliária 

Localizar através de Código de Cadastro 

Localizar Edifício 

Localizar Loteamento, Quadra ou Lote de Loteamento 

Localizar Quadra 

Visualização de dados de determinada Planta de Quadra 
apontada pelo usuário, listando os imóveis existentes na 
Quadra e Planta Cartográfica da mesma 

Localizar imóveis de contribuinte através de Nome ou 
CPF/CNPJ 

Visualização de dados dos imóveis, inclusive com a 
imagem frontal do mesmo 

Visualização de Memorial Descritivo de imóvel, 
apresentando lotes confrontantes, contribuintes 
confrontantes e coordenadas dos vértices 

Visualização de dados dos logradouros, inclusive com a 
imagem do mesmo 

Visualizar dados de Zoneamento 

Realizar Consulta de Viabilidade para Parcelamento/ 
Desmembramento 

Realizar Consulta de Viabilidade para Funcionamento 

Visualizar nas Consultas de Viabilidade, imagem do 
imóvel, croqui de localização, medidas, parâmetros do 
zoneamento, usos permitidos ou permissíveis e código de 
autenticação. 

Análise Espacial 

Cálculo de medidas e áreas 

Visualização de imóveis localizados em determinado 
entorno (Buffer) definido pelo usuário 

Visualização de Imóveis localizados em determinado 
intervalo de cotas (altimetria) definidas pelo usuário 

Apresentação de Dados 
Apresentar formato de impressão A4 

Apresentar formato de impressão A3 

Mapas Temáticos 

Tematização para Lotes 

Tematização para Edificações 

Tematização para Logradouros 

Tematização para Zoneamentos 



 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 22 

Configuração do estilo de apresentação (cores, símbolo, 
espessura) para classificação por Valores Únicos, a serem 
definidos pelo usuário. 

Edição de entidades 
espaciais de Formato 
Vetorial 

Incluir e Geocodificar Lote, Edificação, Logradouro e 
Seções, Quadra, Piscina, Distrito, Setor, Bairro, Meio-
Fio/Calçada e Zoneamento (todos os procedimentos de 
cadastro envolvidos na inclusão e Geocodificação devem 
estar presentes e atualizados ao fim do processo) 

Excluir Lote, Edificação, Logradouro e Seções, Quadra, 
Piscina, Distrito, Setor, Bairro, Meio-Fio/Calçada e 
Zoneamento (todos os procedimentos de cadastro 
envolvidos na exclusão devem estar presentes e 
atualizados ao fim do processo) 

Realizar Desmembramentos (todos os procedimentos de 
cadastro envolvidos no desmembramento devem estar 
presentes e atualizados ao fim do processo) 

Realizar Unificação de Lote, Edificação, Logradouro e 
Seções, e Meio-Fio/Calçada (todos os procedimentos de 
cadastro envolvidos na unificação devem estar presentes 
e atualizados ao fim do processo) 

Realizar Recodificação de Lote, Edificação, Testadas, 
Logradouro e Seções, Quadra, Piscina, Distrito, Setor, 
Bairro, Meio-Fio/Calçada e Zoneamento (todos os 
procedimentos de cadastro envolvidos na recodificação 
devem estar presentes e atualizados ao fim do processo) 

Possibilidade de edição de entidades espaciais de forma 
Multiusuário (Ex.: Vários lotes de uma Planta de Quadra 
seriam editados/ salvos por vários usuários ao mesmo 
tempo) 

Ferramenta de precisão (Snapping) 

Edição de Atributos 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Lote 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Edificação 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Logradouro e 
Seções 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Quadra 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Distrito 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Setor 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Bairro 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações de Parâmetros de 
Zoneamento 

Incluir/ Excluir/ Alterar Usos de Zoneamento 

Incluir/ Excluir/ Alterar informações acerca de vagas de 
estacionamento de Zoneamento 

Incluir, excluir, alterar itens de cadastro, ou seja, 
customizar campos de dados, definindo o nome do campo 
e o tipo de entrada de dados (numérico, data, texto ou  
seleção) 

Gerenciador de usuários 
do Sistema 

Incluir/ Excluir/ Alterar Usuários 

Incluir, Alterar e Excluir Perfil de Usuário 
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Vincular Usuário(s) a determinado Perfil 

Definição da utilização/ visualização de Camadas, 
Ferramentas e Itens de Cadastro para o Perfil 

Registrar as alterações realizadas no Sistema (auditoria), 
gravando data, hora, usuário e tipo de operação realizada 

SISTEMA EM AMBIENTE INTERNET 

Item Funcionalidade/ Característica 

Armazenamento da Base 
de Dados (Geográfica e 
Atributos) 

Armazenada em Banco de Dados com suporte a dados 
geográficos 

Interoperabilidade da Base 
de Dados Geográfica 

Utiliza padrões do Open Geospatial Consortium (OGC) 

Navegador de internet  
Suporte aos principais navegadores de internet da 
atualidade, sendo compatível no mínimo com Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. 

Consulta de Dados 

Criação de expressões de consulta definidas pelo usuário 

Delimitar área de consulta através de Bairro 

Localizar através de Endereço 

Localizar através de Inscrição Imobiliária 

Localizar através de Código de Cadastro 

Localizar Edifício 

Localizar Loteamento, Quadra ou Lote de Loteamento 

Localizar Quadra 

Visualização de dados dos imóveis, inclusive com a 
imagem frontal do mesmo 

Visualização de dados dos logradouros, inclusive com a 
imagem do mesmo 

Visualizar dados de Zoneamento 

Realizar Consulta de Viabilidade para Parcelamento/ 
Desmembramento 

Realizar Consulta de Viabilidade para Funcionamento 

Visualizar nas Consultas de Viabilidade, imagem do 
imóvel, croqui de localização, medidas, parâmetros do 
zoneamento, usos permitidos ou permissíveis e código de 
autenticação 

Análise Espacial Cálculo de medidas e áreas 

Apresentação de Dados 
Apresentar formato de impressão A4 

Apresentar formato de impressão A3 

Mapas Temáticos 

Tematização para Lotes 

Tematização para Edificações 

Tematização para Logradouros 

Configuração do estilo de apresentação (cores, símbolo, 
espessura) para classificação por Valores Únicos, a serem 
definidos pelo usuário 

 
5.2. Todos os sistemas deverão apresentar número de licenças ilimitado, para uso 
exclusivo da Prefeitura Municipal. 
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5.3. O Sistema deverá operar totalmente em ambiente internet, admite-se para as 
ferramentas de Edição Cartográfica a utilização de Sistema Desktop (exemplo ArcGIS, 
gvSIG, AutoCAD, etc) fornecido pela Contratada, desenvolvido ou customizado para este 
fim. 
 
5.4. Não necessitar da instalação de plug-ins, applets ou activeX nas estações cliente 
para seu funcionamento. 
 
5.5. Para manter a integridade e consistência dos dados, qualquer ação de entrada ou 
modificação nos dados deverá ser realizada diretamente no Sistema de Informações 
Geográficas (SIG); 
 
5.6. A Proponente deverá fornecer o modelo de integração, onde em conjunto com 
técnicos da Prefeitura e da empresa detentora do Sistema Tributário existente, possa 
facilitar e solucionar possíveis ajustes e correções necessárias para integração dos 
sistemas. 
 
 
6. CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS DO PLANO DIRETOR 
6.1. Esta etapa tem o objetivo, a consolidação das informações do Plano Diretor para uso 
nos diversos setores da administração e propiciar a emissão de consultas prévias de 
viabilidade através do site da Prefeitura. 
 
6.2. Desta forma será integrada a Base de Dados, as informações referentes aos 
Zoneamentos, Leis, e demais informações relacionadas ao Plano Diretor. Deverão ser 
executados, os seguintes procedimentos: 
6.2.1. Construção da Geocodificação, que consiste na criação de uma chave de ligação 
empregada no relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e Alfanumérica), 
executando este procedimento para todos os Zoneamentos; 
6.2.2. Proceder com as rotinas de fechamento topológico, transformando o Zoneamento 
em polígonos fechados; 
6.2.3. Converter e adequar a Legislação do Plano Diretor para um formato de Banco de 
Dados; 

 
7. TREINAMENTO 
7.1. A proponente deverá efetuar o treinamento da equipe mínima de 10 (dez) servidores 
municipais que acompanharão os trabalhos, objetivando a apresentação dos propósitos a 
serem alcançados no desenvolvimento dos trabalhos, conceitos básicos sobre cadastro 
técnico, e por fim, os procedimentos específicos para elaboração de cada atividade como, 
por exemplo, preparo do material cartográfico, coleta de dados, conferência dos dados 
levantados em campo, controles, digitação e tudo o mais para a complementação do fluxo 
de atividades; 
 
7.2. A proponente deve também capacitar a equipe de servidores quanto aos 
procedimentos de atualização cartográfica, de Geoprocessamento, e no uso dos 
Sistemas; 
 
7.3. A Contratada deverá elaborar manuais com todos os procedimentos abordados na 
execução dos serviços e no treinamento; 
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7.4. Devem fazer parte dos referidos manuais os procedimentos que terceiros devem 
seguir para apresentar projetos à Prefeitura Municipal que impliquem em alteração do uso 
e ocupação do solo e que deverão ser incorporados à base cartográfica; 
 
7.5. Os treinamentos e capacitações deverão ser ministrados em duas etapas: teórica e 
prática; 
 
8. SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 
8.1. A empresa contratada deverá fornecer suporte técnico, assessoria continuada, 
monitoramento, manutenção e atualização do Sistema aos técnicos da Prefeitura 
Municipal, por um período de 12 (doze) meses após a implantação definitiva dos Sistema, 
de forma presencial, conforme a demanda do contratante de 1 (uma) e no máximo 4 
(quatro) vezes ao mês. As demais formas sem restrições de atendimento, conforme 
demanda. 
8.2. Consiste no desenvolvimento de atividades que garantirão o funcionamento dos 
sistemas ofertados, conforme indicados a seguir: 
8.2.1. Manutenções e Suporte Técnico SEM custo adicional para a Prefeitura Municipal, 
durante o período de garantia: 
8.2.1.1. Manutenções preventivas e corretivas do Sistema fornecendo reparo de defeitos 
identificados em componentes de software, e fornecimento de versões atualizadas do 
sistema de administração Pública; 
8.2.1.2. Orientações sobre uso, configuração e instalação dos softwares ofertados; 
8.2.1.3. Interpretações da documentação dos softwares fornecidos; 
8.2.1.4. Orientações para identificar a causa de falha ou defeito de softwares e a solução 
deste; 
8.2.1.5. Apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões dos 
softwares instalados; 
8.2.1.6. Customizações adicionais, que consistem nas adequações do software para 
atendimento de melhorias que venham a ser solicitados pela Administração Pública 
(inclusão de novas funções, relatórios ou consultas), contemplando funcionalidades não 
exigidas nos requisitos técnicos deste termo de referencia; 
8.2.1.7. Serviços de conversão e recuperação de dados; 
8.2.1.8. Migração da solução contratada em caso de expansão ou troca de equipamentos 
da Prefeitura Municipal; 
8.2.1.9. Capacitação de novos usuários; 
8.2.1.10. Apoio na recuperação de ambientes em caso de panes ou perda de dados. 
 
8.3. Quando da conclusão da implantação de cada módulo do Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) licitado, a Contratada irá emitir Termo de Aceite para aprovação pela 
Secretaria de Fazenda, iniciando-se, então, a contagem do período de Suporte Técnico. 
8.5.1.1. Enquanto não emitido o Termo de Aceite para cada módulo licitado, o mesmo não 
será considerados como implantado. 
 
9. DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES EM CADA ETAPA 
9.1. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO NA ESCALA DE 1:6.000 
9.1.1. Uma cópia do plano de voo analítico, contendo todos os detalhes técnicos para a 
execução dos serviços, assinado pelo responsável técnico por sua elaboração; 
9.1.2. Um foto-índice na escala 1:24.000 (referente as fotografias 1:6.000) contendo os 
elementos de orientação, tais como coordenadas geográficas nas extremidades e 
toponímia dos principais acidentes naturais e artificiais; 
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9.1.3. Um jogo de fotografias aéreas em alta resolução, na escala 1:6.000, organizadas 
em DVD-ROM, no formato TIFF, sem compressão, em pastas organizadas por faixas de 
voos, incluindo-se em cada DVD-ROM um arquivo digital do foto-índice na escala 
1:24.000; 
 
9.2. PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO 
9.2.1. Dados do laser após o processamento de filtragem MDE e MDT (em formato LAS 
1.3 e DWG); 
9.2.2. Curvas-de-Nível a cada 50 cm geradas a partir dos dados do Perfilamento e 
editadas cartograficamente. 
 
9.3. DAS ORTOFOTOS DIGITAIS COLORIDAS 
9.3.1. Uma coleção de folhas gravada em DVD-ROM dos arquivos digitais das 
Ortofotocartas, correspondentes à área do projeto, na escala 1:1.000, no formato 
GEOTIFF; 
 
9.4. DO LEVANTAMENTO CADASTRAL 
9.4.1. Base de dados do Cadastro Imobiliário e Logradouros atualizados; 
9.4.2. Base de Dados espacial Geocodificada e preparada para Geoprocessamento; 
9.4.3. Imagens digitais frontais das unidades imobiliárias; 
9.4.4. Imagens digitais das seções de logradouro;  
 
9.5. DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 
9.5.1. Sistema Gerenciador de Banco de Dados licenciado, configurado e implantado; 
9.5.2. Sistema de Informações Geográficas (SIG) em ambiente intranet, licenciado e 
implantado; 
9.5.3. Sistema de Informações Geográficas (SIG) em ambiente internet, licenciado, 
implantado e disponível no site da Prefeitura para acesso à população; 
9.5.4. Sistema de Coleta de Dados, aplicado ao Cadastro Imobiliário, licenciado e 
implantado; 
 
9.6. CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS DO PLANO DIRETOR 
9.6.1. Base de Dados do Plano Diretor convertida e integrada ao Banco de Dados do 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) aplicado ao Plano Diretor; 
 
9.7. TREINAMENTO 
9.7.1. Treinamento da equipe de servidores municipais; 
9.7.2. Relatório contendo a identificação de cada membro da equipe que trabalhará no 
desenvolvimento das atividades, bem como as respectivas funções; 
9.7.3. Manuais de procedimentos e material de consulta para os treinados, para sua futura 
utilização. 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA FÍSICO 
 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) 
UNIDADE QUANT. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Cobertura Aerofotogramétrica para 
obtenção de fotografias aéreas 
verticais coloridas da área urbana, 
na escala de 1:6.000 

          Km
2
 48 

2 
Geração de Ortofotocartas digitais 
coloridas, na escala 1:1.000 

          Km
2
 48 

3 
Perfilamento a laser para geração 
de curvas de nível equidistantes a 
cada 50 centímetros 

          Km
2
 48 

4 
Implantação da Rede de Referência 
Topográfica 

          Marco 14 

5 Medição em loco dos imóveis            
Unidade 

Imobiliária 
45.000 

6 
Desenho e edição vetorial das 
unidades imobiliárias e logradouros 

          
Unidade 

Imobiliária 
45.000 

7 
Coleta dos Atributos Cadastrais e 
Imagem Digital das unidades 
imobiliárias 

          
Unidade 

Imobiliária 
45.000 

8 
Coleta dos Atributos Cadastrais e 
Imagem Digital das Seções de 
Logradouros 

          Seção 4.000 

9 

Fornecimento e Implantação de 
Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) em ambiente 
intranet e internet, para gestão do 
Cadastro Imobiliário e Logradouros 

          
Software 

Corporativo 
1 

10 

Fornecimento e Implantação de 
Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) em ambiente 
intranet e internet, para gestão do 
Plano Diretor Municipal 

          
Software 

Corporativo 
1 

11 

Fornecimento e Implantação de 
Sistema de Coleta de Dados Digital, 
referentes ao Cadastro Imobiliário e 
Logradouros  

          Software 5 

12 
Conversão e adequação de dados 
do Plano Diretor Municipal 

          Hora 120 

13 
Capacitação em Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) 

          
Servidores 
Municipais 

25 
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14 
Capacitação em Sistema de Coleta 
de Dados, utilizando coletores de 
dados com câmera integrada 

          
Servidores 
Municipais 

10 

 
15 

 

Treinamento na atualização do 
Cadastro Imobiliário, Mobiliário e 
Logradouros 

          
Servidores 
Municipais 

10 

16 
Suporte Técnico e atualizações 
tecnológicas do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) 

Após implantação dos Sistemas Mês 12 
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ANEXO III 

PLANILHA FINANCEIRA 
(CONFORME PROJETO APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 
 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS UNIDADE QUANT. 
CUSTO 

MÁXIMO (R$) 

1 
Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de 
fotografias aéreas verticais coloridas da área urbana, 
na escala de 1:6.000 

Km
2
 48 52.800,00 

2 
Geração de Ortofotocartas digitais coloridas, na escala 
1:1.000 

Km
2
 48 62.400,00 

3 
Perfilamento a laser para geração de curvas de nível 
equidistantes a cada 50 centímetros 

Km
2
 48 76.800,00 

4 Implantação da Rede de Referência Topográfica Marco 14 8.400,00 

5 Medição em loco dos imóveis  
Unidade 

Imobiliária 
45.000 675.000,00 

6 
Desenho e edição vetorial das unidades imobiliárias e 
logradouros 

Unidade 
Imobiliária 

45.000 225.000,00 

7 
Coleta dos Atributos Cadastrais e Imagem Digital das 
unidades imobiliárias 

Unidade 
Imobiliária 

45.000 270.000,00 

8 
Coleta dos Atributos Cadastrais e Imagem Digital das 
Seções de Logradouros 

Seção 4.000 40.000,00 

9 

Fornecimento e Implantação de Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) em ambiente intranet e 
internet, para gestão do Cadastro Imobiliário e 
Logradouros 

Software 
Corporativo 

1 115.000,00 

10 
Fornecimento e Implantação de Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) em ambiente intranet e 
internet, para gestão do Plano Diretor Municipal 

Software 
Corporativo 

1 100.000,00 

11 
Fornecimento e Implantação de Sistema de Coleta de 
Dados Digital, referentes ao Cadastro Imobiliário e 
Logradouros  

Software 5 12.000,00 

12 
Conversão e adequação de dados do Plano Diretor 
Municipal 

Hora 120 30.000,00 

13 
Capacitação em Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) 

Servidores 
Municipais 

25 20.000,00 

14 
Capacitação em Sistema de Coleta de Dados, 
utilizando coletores de dados com câmera integrada 

Servidores 
Municipais 

10 7.500,00 

 
15 
 

Treinamento na atualização do Cadastro Imobiliário, 
Mobiliário e Logradouros 

Servidores 
Municipais 

10 7.500,00 

16 
Suporte Técnico e atualizações tecnológicas do 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

Mês 12 96.000,00 

CUSTO MÁXIMO TOTAL (R$) 1.798.400,00 
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ANEXO IV 

ENDEREÇO DO SISTEMA EM INTENET PARA FINS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA 
 

APLICADO AO CADASTRO 

Contratante emissor 
Nº do 

Contrato 
Endereço na internet 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

APLICADO AO PLANO DIRETOR 

Contratante emissor 
Nº do 

Contrato 
Endereço na internet 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

Data: ___/____/_____ 

 

 

 

 

 
______________________ 

Representante Legal 
(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO V 
MINUTA CONTRATUAL 

 
 

O Município de Torres, sediada na Av. Júlio de Castilhos, 707 - Torres/RS, inscrito no 
CGC/MF N.° ____________ doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
representada neste ato pela Prefeita Municipal, ___________, CPF N.° ______________, 
com competência para assinar Contratos, e a empresa _________________,inscrita  no   
CNPJ, sob  o n°________________, sediada na _____________________, na cidade de 
___________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo   Sr. ............ CPF n.° ........... com poderes para representar a firma nos 
termos do Contrato Social, tem entre si justo e avençado, e celebram por força deste 
instrumento o presente Contrato de conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 
1993 , conforme processo n° 5511/2015, Concorrência n.° 015/2015, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
AEROFOTOGRAMETRIA, PERFILAMENTO A LASER, LEVANTAMENTO 
CADASTRAL, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, 
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, empreitada por preço Global, conforme descrito 
no Anexo I da Concorrência N.° 015/2015, processo administrativo n.° 5511/2015, 
realizada com base na Lei n° 8.666/93. Aplica-se ao presente contrato, como se nele 
estivessem integralmente transcritos, os documentos, a seguir relacionados, de cujo 
inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento: Edital de 
Licitação da Concorrência n.° 015/2015 - Proposta Técnica e Proposta de Preços, 
datadas de ___/____/___. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente CONTRATANTE obriga-se a: 
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula quinta do presente 
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas; 
b) designar representante (s) para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 
Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
d) notificar a CONTRATADA, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Para a execução dos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 
estipulados; 
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 
c) atender as determinações regulares do representante designado pela 
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CONTRATANTE; 
d) ampliar ou reduzir o objeto contratado, nos limites estabelecidos no parágrafo 1° do art. 
65 da Lei n.° 8.666/93; 
e) manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-lo 
na execução do Contrato. 
f) manter durante a execução contratual, as mesmas condições de habilitação exigidas no 
certame. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILDADE DAS PARTES 
 
I - São responsabilidades da CONTRATANTE: 
a) comunicar à CONTRATADA acerca dos volumes de serviços ou fornecimentos, sua 
periodicidade e locais de entrega ou execução; 
b) pagar à CONTRATADA pontualmente e com exatidão, os preços contratados; 
c) acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA. 
 
II - São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
a) responder pêlos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução deste instrumento; 
c) zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição; 
d) reembolsar pontualmente as partes do serviço ou fornecimento sub contratados, no 
limite admitido; 
e) manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA  QUINTA - DO PREÇO e DO PAGAMENTO 
 
Pela execução dos serviços pertinentes ao objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, a importância de R$ _________. 
7.1.O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, mediante a apresentação de Notas Fiscais e/ou Faturas, na 
entrega dos serviços, objeto desta licitação e, devidamente atestadas pelo responsável 
(fiscais), devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, como 
INSS e FGTS quitadas, mediante apresentação das guias de recolhimento. 
7.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, pelos serviços prestados e 
devidamente atestados, através de ordem bancária contra o Banco indicado pelo 
CONTRATADO, Banco_______ Agência n.° _____, Conta Corrente Nº ___________. 
7.3. Os pagamentos das parcelas deverão estar em conformidade com a planilha de 
quantitativos e cronograma físico-financeiro. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias para 
efetuar o atesto ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu 
preenchimento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE terá um prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela para ultimar o 
pagamento. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à 
CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido 
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aplicada. 
PARÁGRAFO QUARTO - As obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão 
atualizadas monetariamente desde a data do seu vencimento até a data de seu efetivo 
pagamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
Os preços contratados serão reajustados pelo índice IGPM/FGV. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A periodicidade do reajuste será anual, salvo redução que vier a 
ser autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos Órgãos Governamentais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está correndo a conta 
recursos consignados na Lei Orçamentaria específica do presente exercício, 
1088/44903994 e 817/44903999 mediante a Nota de Empenho ___________ ou outros 
destinados a este fim. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a 
aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de 
valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor. 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o órgão ou entidade promotora da 
licitação poderá garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
8.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 8.2., poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
8.4. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.2 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
8.5. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa 
causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
8.6. O atraso injustificado na execução do serviço, que exceder ao prazo fixado, sem 
prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa 
de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o 
valor global do ajuste, na seguinte conformidade: 
I - atraso de até 05 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso; 
II - atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso; 
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III - atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso; 
IV - atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso. 
8.7. O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor total da obrigação. 
8.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 8.2. poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n°. 
8666 de 21 de junho de l993. 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo de vigência do contrato será de 22 (vinte e dois) meses, a considerar:  
a - Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) meses a contar da emissão da Ordem de 
Serviço. 
b - Prazo de execução do suporte técnico: 12 (doze) meses a contar da do término dos 
serviços constantes do subitem a. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos nos artigos 65 e 57 da Lei n.° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente instrumento será publicado, em resumo, em Jornal de Grande Publicação, 
consoante o que dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n.° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. A Prefeitura Municipal de Torres não se responsabilizará, em hipótese alguma, por 
quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte da contratada, na forma do art. 71, da 
Lei n° 8.666/93. 
16.2.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de 
entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o 
preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para 
menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim 
como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados. 
16.3.  Durante a vigência do contrato, caso a Prefeitura Municipal de Torres venha a se 
beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que o mesmo  
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possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 
16.4. Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por 
escrito, Prefeitura Municipal de Torres , tão logo sejam do seu conhecimento, os 
procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos 
financeiros sobre o contrato. 
16.5. Em caso de nulidade pertinente ao procedimento licitatório, obedecer-se-á ao 
disposto no art. 49, §2°, da Lei n° 8.666/93. 
16.6. O edital que norteou o presente contrato e seus anexos, bem como a proposta da 
licitante vencedora, farão parte integrante do instrumento contratual, independentemente 
de sua transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 
As partes de comum acordo elegem o foro da Justiça de Torres/RS como o competente 
para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente Contrato, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 
Torres,___/_________/___ 

  
 
 
 

___________________________ 
Prefeita Municipal 

 
 

____________________________ 
Contratado 

 
 
 
 


