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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

O Município de Corumbaíba, Estado de Goiás, por intermédio de sua pregoeira 

devidamente designada pelo Decreto nº 244/2013, no uso de suas atribuições legais, torna 

público aos interessados que, às 08hs00min do dia 17 de março de 2014, na sede da 

Prefeitura, sito a Rua Simon Bolívar, nº. 58, Centro, Corumbaíba – GO, em sessão pública, 

fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços 

topográficos: levantamento planialtimétrico e cadastral da área urbana de Corumbaíba-GO, 

destinado a regularização fundiária e urbanização, conforme especificações constantes 

neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei 

Federal n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, às normas da Lei n.º 8.666/1993. 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para 

execução de serviços topográficos: levantamento planialtimétrico e cadastral da área 

urbana de Corumbaíba-GO (2.391.845,69 m²), destinado a regularização fundiária e 

urbanização, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste Edital e em 

seus Anexos. 

2.2. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos 

deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis; 

2.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 

de suas propostas; 

2.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por integrante da 

Comissão Permanente de Licitação; 
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2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar as atas os licitantes habilitados e a Comissão de 

Licitação; 

2.6. É vedada a participação de empresas ou entes que, pelos documentos de sua 

constituição, não provarem que se destinam às atividades previstas neste edital ou a elas 

se dediquem esporadicamente; 

2.7. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação 

judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou ainda impedidos por força da Lei 

8.666/1993, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham 

sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos 

com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 

2.8. A observância da vedação constante do item anterior e as demais declarações que 

prestar são de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às 

penalidades cabíveis; 

2.9. É vedada a participação de empresas cujos sócios ou diretores pertençam, 

simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;  

2.10. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor dirigente do 

órgão licitante, bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados, 

controladores sejam servidores do mesmo;  

2.11. A participação da licitante implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos 

da carta convite e seus anexos; 

2.12. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, 

proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto 

ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, 

acompanhado de documento de identidade; 
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3.2. A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento 

público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, com 

firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de 

propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia 

autenticada do documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que 

comprove a representação legal do outorgante; 

3.3. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Pregoeira implica a 

presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão 

Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados; 

3.4. Não serão admitidas a participação de um mesmo representante para mais de uma 

licitante; 

3.5. Também consiste em documento para credenciamento e que deverá ser entregue 

separadamente à Pregoeira, a declaração conforme modelo referencial do Anexo IV deste 

edital, dando ciência de que as empresas cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, de acordo com o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, exceto quanto à 

regularidade fiscal, quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte; 

3.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, também deverá ser entregue 

à Pregoeira, quando do credenciamento, a declaração de que se encontra nas disposições 

contidas no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e de que não se encontra alcançada 

por quaisquer das hipóteses de exclusão desse regime diferenciado, arroladas no § 4º do 

mesmo artigo, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital; 

3.7. A não entrega da declaração prevista no item anterior, indicará que a licitante optou por 

não se utilizar dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06; 

3.8. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata 

exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da Pregoeira; 

IV – DA APRESENTAÇÃO DOS DUCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no anexo IV e a Carta de Credenciamento Anexo III deverão ser 

apresentadas fora dos envelopes1 e 2; 
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4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 envelopes fechados com cola e indevassáveis, contendo em sua 

parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta 

Pregão Presencial nº. 011/2014 

Razão Social:....................... 
 

Envelope nº. 2 – Documentos para habilitação jurídica 

Pregão Presencial nº. 011/2014 

Razão Social:....................... 

4.3. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador; 

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. 

V – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados: 

5.1 – Documentação relativa à habilitação jurídica: 

a) Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se 

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

ata de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 
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e) Declaração da inexistência de superveniência de fato impeditivo à habilitação, conforme 

modelo do Anexo IV; 

f) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo do Anexo V; 

g) Certificado de Regularidade de Registro Cadastral (CRRC) no status “regular” emitido 

pelo CADFOR – Cadastro de Fornecedores da SUPRILOG – Superintendência de 

Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de 

Goiás, em plena validade e compatível com o objeto licitado ou emitido por qualquer 

entidade da Administração Direta ou Indireta, devidamente atualizado.  

5.2 – Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida em conjunto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da 

Receita Federal do Brasil. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da 

fazenda do Estado onde a licitante tem sua sede. 

c.1) No caso de licitantes com sede fora do Estado de Goiás, deverá ser apresentada 

também a prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual de Goiás, expedida 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. A certidão de regularidade para com a 

Fazenda Pública Estadual de Goiás poderá ser obtida em www.sefaz.go.gov.br, em 

“Serviços” – “Certidão Negativa de Débitos” – “Emissão de Certidão Negativa de Débitos” – 

“Certidão de Dívida Ativa”. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de 

Finanças do município da sede da empresa licitante. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal para a sede da empresa licitante. 
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f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, expedida pelo INSS (C.N.D). 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT. 

5.2.1. As cópias dos documentos relacionados no subitem 5.2 estão sujeitas a posterior 

verificação de suas autenticidades com os respectivos originais ou pela internet, ficando o 

licitante sujeito a inabilitação deste pleito, caso deixe de atender a convocação da CPL. 

5.2.2. Não havendo explicitação do prazo de validade, as certidões do subitem 5.2 somente 

serão aceitas com data de emissão dão superior a 60 (sessenta) dias. 

5.3 – Documentação relativa à qualificação técnica: 

a) Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, da firma participante e seus 

responsáveis técnicos e visto do registro no CREA-GO, se a firma participante for inscrita 

em outra região, de acordo com a Resolução n.º 413/97, do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

b) Declaração de disponibilidade da equipe técnica e compromisso de atender às 

exigências estabelecidas no item 7 do Termo de Referência, concernentes a qualificação 

da equipe técnica.  

b.1) Não é necessário que o(s) responsável(is) técnico(s) tenha(m) vínculo empregatício ou 

societário com a licitante, bastando apenas a existência de contrato de prestação de 

serviços firmado entre as partes.   

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) nas entidades profissionais competentes para os serviços referidos no(s) 

Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsável(is) 

Técnico(s) dos serviços, executou(aram) os serviços de acervo de levantamento 

planialtimétrico cadastral ou semi-cadastral de no mínimo 4,5 km²; 

d) Declaração fornecida pela empresa participante de que o profissional (indicar dados 

pessoais), detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será, obrigatoriamente, o 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços, caso esta empresa seja a 

vencedora desta licitação; 
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e) Declaração de comparecimento em visita técnica ao local dos serviços, feita pelo 

Responsável Técnico da empresa licitante e atestada pela Gerência de Regularização 

Fundiária da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO. 

e.1) A visita acontecerá com antecedência de 48 horas úteis antes da sessão de 

julgamento, às 08h00min, a qual deverá ser agendada previamente no telefone (64) 9279-

6421 – Maria Inês. 

f) É vedada a indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de 

uma Empresa proponente, fato este que desqualificará todas as envolvidas. 

5.4 – Documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial, 

da Comarca da sede da empresa, onde conste o prazo de validade e não havendo 

explicitação do prazo de validade, somente será aceita com data de emissão não superior a 

60 (sessenta) dias. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

b.1) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – LG (não 

inferior a 1,0), Solvência Geral – SG (maior ou igual a 1,0) e Liquidez Corrente – LC (não 

inferior a 1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

          PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

SG =      _________________ATIVO TOTAL_______________________                                                              

         PASSIVO CIRCULANTE +  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

LC =   ATIVO CIRCULANTE    

          PASSIVO CIRCULANTE  

b.2) As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão 

apresentar balancetes, certificados por auditor independente. 
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6.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou por membro da 

Comissão de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.5.1. Caso a licitante opte pela autenticação de documentos pela Comissão de Licitação, 

este será feito até às 17h00min do dia anterior à data de abertura da licitação, mediante a 

apresentação do documento original. 

6.6. Como regra geral, os documentos relativos à habilitação jurídica (item 5.1), 

regularidade fiscal (item 5.2) e qualificação econômico-financeira (item 5.4) deste edital 

poderão ser substituídos pelo Certificado de Regularidade de Registro Cadastral – CRRC 

junto ao Cadastro Unificado do Estado - CADFOR da Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento do Estado de Goiás – SEGPLAN. 

6.7. A apresentação do CRRC não a exime de declarar, sob as penalidades legais, a 

superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

6.8. As Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda 

a documentação exigida pelo Edital, mesmo que conste alguma restrição ou documento 

vencido. Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 4 (quatro) dias úteis, para regularização da documentação, 

conforme art. 3º do Decreto Estadual nº 7.466/2011. 

6.9. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.8, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”  

6.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a. nome, endereço e CNPJ;  

b. número deste Pregão;  
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c. descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com 

as especificações do anexo I deste edital; 

d. preço unitário e total do item, em moeda corrente, grafado em número, nele inclusos 

todos os impostos, taxas, seguros, transporte, instalação e quaisquer outras despesas; 

e.prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias, contados do dia da abertura da 

sessão pública; 

f. condições e prazos da garantia; 

VII – DA ETAPA COMPETITIVA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Após o encerramento do credenciamento dos representantes das empresas licitantes, 

a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 

aceitará novos licitantes; 

7.2. Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a 

Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial; 

7.3. A Pregoeira, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de 

sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, e a consequente 

desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelos 

licitantes; 

7.4. A Pregoeira classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento) relativamente à de menor preço; 

7.5. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste 

item, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de 03 

(três), incluindo a primeira classificada, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 

7.6. Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor; 
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7.7. Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de apresentação dos lances; 

7.8.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas; 

7.9. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado da contratação; 

7.10. Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e 

que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser 

aceita; 

7.11. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pela Pregoeira, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

7.12. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 

por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco 

por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º 

da Lei Complementar nº 123/06; 

7.13. Ocorrendo o empate, e comprovada à condição de ME ou EPP, na fase de 

credenciamento dos licitantes, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.13.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances e após solicitado pelo Pregoeiro, apresentar nova 

proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob 

pena de preclusão do exercício do direito de preferência; 

7.13.2. Apresentado novo lance pela ME ou EPP, nos termos do subitem anterior, e 

atendido as exigências habilitatórias, o objeto do certame será adjudicado em seu favor; 

7.13.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas demais ME ou EPP remanescentes, na ordem de classificação, 

para o exercício do direito de preferência; 
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7.13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 

encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a que 

primeiro poderá apresentar novo lance; 

7.13.5. Na hipótese de não contratação da ME ou EPP, o objeto licitado será adjudicado à 

licitante detentora da proposta originalmente vencedora da etapa de lances; 

7.14. Será declarado vencedor do certame o licitante que, ao final da etapa de lances, após 

aplicação do direito de preferência instituído pela Lei complementar nº 123/06, ofertar o 

menor preço; 

7.15. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

7.16. Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope 

“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua 

habilitação; 

7.17. Constatado o atendimento das exigências do Edital, será declarado o vencedor. 

7.18. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências da 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

7.19. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço; 

7.20. Caso seja necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão para 

realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, 

no mesmo ato, os licitantes presentes; 

7.21. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta; 
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7.22. Caso seja solicitado pela Pregoeira, o licitante detentor do menor preço deverá 

encaminhar, no endereço citado às fls.1 deste edital, a Proposta Comercial, AJUSTADA AO 

PREÇO FINAL, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena 

de desclassificação. 

7.23. O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com 

justificativa aceita pelo Pregoeiro; 

7.24. Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos 

do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e 

pelos licitantes. 

VIII – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

IX – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

9.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital 

aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do 

Pregão; 

9.2. Cabe à pregoeira decidir sobre a petição e responder aos esclarecimentos que 

porventura sejam apresentados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.3. Acolhida a petição contra o Edital, caso acarrete na mudança que afetará a confecção 

de Proposta de todos os licitantes, será designada nova data para a realização do certame; 

9.4. A(s) impugnação(ões) da(s) licitante(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente protocolada(s) 

na Sala de Licitações, no endereço identificado no Preâmbulo deste edital, sob pena de não 

ser reconhecida, em horário de expediente apresentados em 02 (duas) vias sendo uma 

cópia (contrafé) e uma original até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes, em papel timbrado da licitante, assinados pelo representante legal e serão 

dirigidos à pregoeira; 

9.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar de 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
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9.6. Somente poderá impugnar o edital mediante petição seguindo os seguintes 

parâmetros: 

9.6.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais; ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

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

em exercício; Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

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

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

9.6.2. Instrumento público ou particular de procuração (com firma reconhecida) ou Contrato 

Social, que credencie o peticionário; 

9.6.3. Impressa em papel timbrado da licitante; 

9.6.4. Nome, endereço comercial e endereço eletrônico da licitante; 

9.6.5. Data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário; 

9.6.6. Objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados; 

9.6.7. Fundamentação do pedido; 

9.6.8. Documentos pessoais dos sócios; 

9.7. Na fluência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ficará 

no Departamento de Licitação, onde as licitantes poderão ter vista dos autos, na forma do 

art. 109 §5º, da Lei 8.666/93; 

9.8. Os recursos/impugnações interpostos fora do prazo serão considerados intempestivos; 

9.9. Não serão considerados impugnações ou recursos em fac-símile, e-mail, correio ou 

qualquer outro meio eletrônico; 

9.10. A decisão a respeito da petição impetrada pelo Impugnante será afixada no Placar da 

Prefeitura Municipal de Corumbaíba-GO e no site www.corumbaiba.go.gov.br e ficará 
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disponível aos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações até a data de 

abertura da sessão da virtual; 

9.11. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira 

poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da 

síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 

úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

9.12. O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo 

exclusivamente em relação ao item questionado e deverá ser dirigido ao Prefeito do Poder 

Executivo de Corumbaíba-GO, cabendo ao mesmo apreciá-lo em até cinco (5) dias úteis; 

9.13. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso; 

9.14. Não será concedido, a critério da Pregoeira, prazo para recursos sobre assuntos 

meramente protelatórios ou quando não for suficientemente justificada e fundamentada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

9.15. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

9.16. Os casos omissos quanto à impugnação e aos recursos serão resolvidos pela 

Pregoeira, nos termos da Lei 8.666/1993; 

9.17. Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Prefeito efetuar a adjudicação à 

licitante vencedora; 

X – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste edital, em 

relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

10.1.1. Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, no caso do 

licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de 
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receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, 

e reconhecido pela autoridade competente; 

10.1.2. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, e 

posteriores alterações. 

10.1.3. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

10.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier 

prejuízo para a Administração; 

10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação. 

10.1.6. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 

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

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará pelo prazo de até cinco anos impedido de contratar com a Administração Pública, 

sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

10.2. A sanção de advertência de que trata o item 12.1.3 poderá ser aplicada nos seguintes 

casos: 

a. descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na prestação dos serviços; 

b. outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 

da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

10.3. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 

Caberá, ainda, a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, 

tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 

XI – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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11.1. A execução do objeto desta licitação será efetuada à conta da classificação 

orçamentária própria constante na minuta do contrato que segue anexa. 

XII – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização dos serviços objeto do contrato caberá ao Gestor do contrato, que 

designará servidor da Secretaria Municipal de Obras. 

12.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em 

especial quanto à qualidade das obras executados fazendo cumprir todas as disposições 

de lei, do presente Edital e respectivo contrato. 

XIII – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

13.1. Local / Prazo de Entrega – As obras deverão ser realizadas conforme previsto no 

cronograma físico-financeiro; 

13.2. O Município terá direito de a qualquer tempo, proceder à análise técnica e dos 

serviços, diretamente ou por intermédio de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, 

deverão ser novamente realizados, sem qualquer ônus para o Município; 

13.3. O aceite das obras pelo Município, não exclui a responsabilidade civil da Contratada 

por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, 

atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se ao Município as 

faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 

13.4. As obras deverão atender à legislação a ele pertinente; 

13.5. O pagamento será efetuado na proporção da execução das obras, após a sua regular 

medição. 

XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. A adjudicação será feita pelo menor preço; 
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14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório; 

XV – DO CONTRATO 

15.1. As condições contratuais constam da minuta de contrato, Anexo II deste Edital; 

15.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município, emitira as notas de 

empenho e firmará contrato específico com a PROPONENTE VENCEDOREA visando à 

execução do objeto desta licitação, nos termos da minuta que integra este Edital; 

15.3. A PROPONENTE VENCEDOREA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir 

da convocação, para assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, quando solicitado pela PROPONENTE VENCEDORA durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município; 

15.4. A recusa injustificada da concorrente PROPONENTE VENCEDORA em assinar o 

contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da 

penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) meses; 

15.5. No ato da contratação, a PROPONENTE VENCEDORA deverá apresentar 

documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

15.6. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e 

validade da documentação apresentada pela PROPONENTE VENCEDORA, na data da 

assinatura. 

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

autoridade superior revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público 

derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado na plataforma para 

conhecimento dos participantes da licitação. A autoridade superior poderá, ainda, prorrogar, 

a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
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16.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

16.3. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

16.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta; 

16.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 

Município de Corumbaíba-GO, a finalidade e a segurança da contratação; 

16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante 

publicação no Diário Oficial designado pelo Município de Corumbaíba-GO; 

16.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital; 

16.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Edital será o de Corumbaíba-GO, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira; 

16.10. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará 

parte integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

16.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação da Pregoeira em contrário; 
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16.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da 

legislação pertinente; 

16.13. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados à pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: 

ines07pm@hotmail.com.  

16.14. Integram o presente edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Minuta Contratual 

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

Anexo V – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 

Anexo VI – Modelo de Termo de Compromisso 

Anexo VII – Modelo de Enquadramento como ME ou EPP 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

Anexo IX – Modelo de atestado de visita técnica 

Anexo X – Modelo de proposta de preços 

16.17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Corumbaíba-GO; 

16.18. É facultado à Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo; 

16.19. Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação; 
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16.20. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação ou, ainda, mediante publicação no site da 

Prefeitura Municipal ou no placar de divulgação, instalado na sede da Prefeitura;  

16.21. A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos 

deste edital. 

Corumbaíba-GO, em 25 de fevereiro de 2014. 

 

 
 

Maria Inês da Silva 
Pregoeira  
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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo I – Termo de Referência 

1. INTRODUÇÃO 

Partindo-se da premissa de que a Regularização Fundiária é uma obrigação do Poder 

Público, que deve implementá-la para atender ao preceito constitucional de garantir a 

função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, visando diminuir a exclusão 

territorial, para ampliar o acesso aos bens e serviços da cidade, promover o 

reconhecimento dos direitos sociais de qualidade de vida dos cidadãos e de moradia digna, 

nos termos do artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. 

O presente Termo de Referência pretende tornar realidade o acesso de famílias de baixa 

renda ocupando imóveis de propriedade do Estado de Goiás, à cidade como um todo, de 

forma mais justa e contribuindo para o exercídio pleno da cidadania. 

O exercício pleno da cidadania se dará por meio da regularização plena do bairro, mediante 

a elaboração de diagnóstico participativo da área a ser regularizada, com posterior 

elaboração de diretrizes para a melhoria da qualidade de vida nos bairros.  

O Estado de Goiás, localizado na Região Centro-Oeste do Brasil, sofreu reflexos da 

migração do meio rural e das regiões vizinhas ao transformar-se em um pólo atrativo de 

desenvolvimento com a construção de Brasília. A partir da década de 1960, ocorreu a 

atração de um grande contingente migratório, em especial para Corumbaíba-GO, levando a 

um expressivo crescimento demográfico que gerou problemas urbanos e um considerável 

déficit habitacional. 

A ausência de políticas públicas específicas para resolução desses problemas, resultou na 

consolidação do desenvolvimento urbano informal, com assentamentos ilegais, formação 

de favelas, ocupações e construções irregulares, diversos vazios urbanos e especulação 

imobiliária, refletindo-se em segregação social e espacial, baixos índices de 

desenvolvimento humano e graves problemas sociais, ambientais, econômicos e de gestão 

atuais.  
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Este Termo de Referência objetiva fundamentar a contratação de empresa especializada 

para a atualização  e execução de Serviços Topográficos para o Levantamento 

Planialtimétrico Cadastral, configurando como a primeira etapa para a realização do 

processo de Regularização Fundiária Plena do bairro em questão. 

O uso do solo predominante é o residencial, com o uso comercial concentrando-se nas 

avenidas principais. Grande parte das residências foi executada com baixas condições de 

habitabilidade. Atualmente, muitas sofreram ampliações e melhorias, com padrão 

construtivo variando de médio (casas com acabamento e todas as instalações em perfeito 

funcionamento) a precário. 

2. OBJETIVOS 

O pleno exercício da moradia e a garantia da permanência dos beneficiados implicam na 

urbanização, na prevenção de situações de risco e na regularização fundiária da área, 

contado com o envolvimento da população nas principais decisões e com uma gestão 

compartilhada de políticas públicas integradas e integradoras para melhoria das condições 

de habitabilidade e inclusão social.  

O objetivo de deste Termo de Referência é a elaboração  do Levantamento Planialtimétrico 

Cadastral para subsidiar a posterior elaboração do Projeto Urbanístico do Parcelamento e o 

Cadastro Social para a realização da Regularização Fundiária Plena do Loteamento.  

3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

a) Município: Corumbaíba  

b) Denominação: Bairros. 

c) Localização: região noroeste do município. 

d) Desenvolvimento Econômico-Social. 

e) Área da gleba: 2.391.845,69m² 

f) Situação dos loteamentos ou assentamentos (planejamento/projeto, registro, 

aprovação, descaracterizações ou levantamentos incompatíveis): Atualmente, 
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encontram-se em situação irregular, sem aprovação de Projeto Urbanístico de 

Loteamento e sem registro específico junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

g) Padrão construtivo das habitações: baixo a médio. 

h) Ocupações de áreas inadequadas (tipo): coabitações e áreas públicas municipais. 

i) Problemas de uso (tipo): Ausência de Regularização Fundiária e de Trabalho Técnico 

Social. 

4. RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

Para a execução e apresentação dos produtos deverão ser observados instrumentos 

normativos pertinentes, tais como: 

• Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183, que redefinem os direitos de 

propriedade e a possibilidade de intervenção do Estado no domínio da propriedade privada, 

privilegiando o interesse coletivo sobre o individual no âmbito das questões urbanas; 

• Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano, sobre a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamentos, modificação ou 

ampliação das vias existentes, também define algumas restrições a locais onde não são 

permitidos loteamentos; 

• Lei Estadual 16.269 de 29 de maio de 2008, que dispões sobre a regularização de 

ocupação de imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás e dá outras providências; 

• Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), que regulamenta uma série de instrumentos de 

natureza urbanística voltados para induzir – mais do que normatizar – as formas de uso 

ocupação do solo. O estatuto abre possibilidade para o desenvolvimento de uma política 

urbana voltada para a promoção e inclusão social e territorial nas cidades brasileiras, 

considerando os aspectos urbanos, sociais e políticos de nossas cidades; 

• Plano Diretor Municipal, que estabelece no seu zoneamento, Zonas de Intervenção 

Públicas Prioritárias e Zonas de Interesse Especial; 
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• Definições contidas nas NBR 13.133/1994, NBR 13.531/1995 e NBR 13.532/1995, quanto 

ao grau de elaboração e conteúdos, no que couberem; 

• Legislação Ambiental em todas as esferas: federal, estadual e municipal. Observar a 

evolução da legislação brasileira no estabelecimento de normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à qualidade do ambiente urbano e natural. 

5. PRODUTOS E ETAPAS 

Os produtos deverão ser elaborados objetivando a Regularização Fundiária da área urbana 

do município de Corumbaíba-GO, através da contratação de empresa especializada para a 

realização e atualização do Levantamento Planialtimétrico Cadastral. 

Todo o processo para a Regularização Fundiária do loteamento dependerá de esforços 

conjuntos e da efetiva participação da população em todas as suas fases de 

desenvolvimento. A consolidação dos dados corresponderá a uma leitura do território no 

qual se inserirá as intervenções, caracterizando as áreas quanto aos aspectos físicos e 

ambientais. 

 PRODUTOS E ETAPAS 

Produtos Atividade 

Produto 01  

Execução de Serviços Topográficos: 

Levantamento Planialtimétrico 

Cadastral  

Realização do Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

contendo a caracterização de forma analítica os aspectos 

físicos e urbanísticos do loteamento.  

6.0. DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS 

6.1. Produto 01 - Serviços Topográficos: Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

Objetivo: Caracterizar e sistematizar de forma analítica os aspectos físicos e urbanísticos 

do loteamento.  A análise deve contemplar a vertente técnica, apontando possíveis 

inconformidades, irregularidades e pendências para a regularização, objetivando a 

implementação do Projeto de Urbanização e Parcelamento do Solo. 
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A consolidação dos dados do levantamento corresponderá a uma leitura do território no 

qual será inserida a intervenção. Será necessário, portanto, a entrega de relatórios e 

mapas contendo a sistematização das informações levantadas nas atividades, bem como 

as análises efetuadas, explicitando seu conteúdo através de mapas, gráficos e tabelas, se 

necessário, referentes aos aspectos analisados, permitindo a adequada compreensão das 

informações apresentadas. 

O levantamento planialtimétrico cadastral consiste em um levantamento topográfico para 

obtenção das coordenadas e das dimensões da área, com o fechamento dos limites do 

assentamento, denominação das vias lindeiras e de áreas confrontantes. Subsidiará e 

complementará a elaboração do projeto de urbanização completo e os procedimentos de 

regularização urbanística e fundiária necessários. 

Esse levantamento planialtimétrico cadastral deverá conter todos os detalhes de interesse 

visíveis em nível e acima do solo, como: limites e identificação de vegetação ou de culturas, 

cercas internas, edificações, benfeitorias, posteamentos, barrancos, árvores isoladas, 

valos, valas, drenagem natural e artificial, caminhos, afloramentos rochosos, etc. 

As curvas de nível deverão ser apresentadas de metro em metro, com indicação das áreas 

públicas, subdivisão das quadras em lotes, dimensões, sistema de vias com respectivas 

hierarquias, dimensões lineares, angulares, ângulos centrais das vias determinadas por 

coordenadas UTM1, quadro demonstrativo da área total e áreas úteis, espaços públicos e 

indicação dos marcos. 

Portanto, consistirá na elaboração de mapas contendo o cadastramento dos terrenos 

(glebas) e das edificações neles acrescidas; identificação de infra-estrutura implantada 

(equipamentos de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema 

viário, redes e dispositivos de drenagem com calçadas, guias e sarjetas); cotas altimétricas 

de patamares e eixos das vias; redes de alta tensão; equipamentos de lazer (playgrounds, 

quadras, ciclovias, pistas para caminhada, praças, pisos, etc.); áreas verdes e 

institucionais; rios, nascentes, áreas alagadiças, encostas e áreas de risco; perímetro das 

coberturas vegetais e espécies arbóreas existentes nas vias e áreas livres; delimitação 

física individual dos lotes (e unidades habitacionais, se houver), com denominação das vias 

                                                 
1

 O levantamento deverá estar amarrado ao sistema UTM, de referência horizontal e vertical, de modo a permitir a verificação de interferências 

com outras redes e o posterior cadastramento das plantas de regularização fundiária e das demais redes para infra-estrutura completa do 

assentamento. 
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lindeiras e confrontantes, indicando as cotas perimétricas e as respectivas áreas dos lotes 

e áreas públicas; levantamentos individuais dos lotes. 

O levantamento planialtimétrico cadastral utilizará, ainda, equipamentos topográficos de 

precisão em que os profissionais realizarão no local uma medição para levantamento da 

atual situação do imóvel que deverá ser composto por relatórios e plantas a serem 

elaborados em estreita observância às Normas Brasileiras, em particular a NBR 13.133, de 

maio de 1994, adotando a escala de 1:1.000.  

O relatório do levantamento planialtimétrico cadastral deverá ser composto por memorial 

descritivo topográfico, com a descrição da situação e da “amarração” do ponto inicial da 

poligonal, equipamentos utilizados, critério adotado para determinação da referência de 

nível inicial e a equipe técnica utilizada. O relatório deverá facilitar a realização dos 

Cadastros Físicos, a serem feitos através do cadastramento, e possibilitar a elaboração dos 

memoriais descritivos individuais para registro imobiliário, contemplando lotes, unidades 

habitacionais e soluções urbanísticas relativas ao assentamento.  

Deverá ser preservado o “princípio da vizinhança”, que constitui uma regra básica de 

topografia, e geodésia, cujo objetivo é otimizar a distribuição de erros, e segundo o qual 

cada ponto determinado deve estar amarrado a todos os outros pontos já levantados. 

PRODUTO 01 –SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

CADASTRAL 

Atividades previstas para Produto 01: Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

Especificações/Etapa/Atividade Produtos Apresentação 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral  

Os levantamentos deverão ser digitalizados e 

um mapa deverá ser elaborado para subsidiar 

o Projeto de Urbanização, com a 

representação das alterações detectadas no 

loteamento, tendo como referência plantas as 

fornecidas pela AGEHAB. Exigências: 

Planta do levantamento 

planialtimétrico Cadastral 

(Planta Topográfica 

Cadastral); 

Relatório com informações do 

levantamento; 

Relatório com memorial 

Pranchas do 

levantamento, no 

formato A1; 

 

Levantamentos 

topográficos (com 

planilhas e arte 
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•••• Denominação da gleba ou do lugar onde se 

localiza a área; 

•••• Nome do responsável técnico e assinatura, 

com ART no CREA; 

•••• Área em m² e perímetro do imóvel; 

•••• Dimensões angulares em graus, minutos e 

segundos (azimute); 

•••• Dimensões lineares em metros, com duas 

casas decimais; 

•••• Coordenadas UTM nos vértices da área em 

metros, com três casas decimais; 

•••• Curvas de nível adequadas ao relevo do 

terreno - deverão ser levantadas as malhas de 

coordenadas com adensamento de pontos de 

suficiente para interpolação das curvas de 

nível - Curvas de nível de metro em metro, 

cotando as curvas mestras com eqüidistância 

de cinco em cinco metros; 

•••• Norte verdadeiro, declinação magnética e 

data; 

•••• Escala da planta, preferencialmente 1:1.000; 

•••• Articulação das pranchas em tamanho A1; 

•••• Amarração aos parcelamentos existentes 

em um raio de 200 m; 

•••• Delimitação dos limites do assentamento, 

demarcando as vias do entorno; 

•••• Demarcação das vias, com definição das 

larguras; 

descritivo topográfico, área 

dos lotes e edificações, 

medida das testadas de 

frente, laterais e fundos dos 

lotes; 

Planta topográfica geral com 

polígonos fechados de 

quadras, lotes e edificações, 

com layers distintos para cada 

feição, em arquivos com 

extensão DWG (padrão Cad). 

 

final), todos 

devidamente 

assinados pelo 

responsável técnico, 

com indicação do 

registro no CREA e 

acompanhado da 

ART de serviço; 

Demais documentos 

em formato A4, 

padrão AGEHAB a 

ser fornecido; 

Obedecer às normas 

técnicas da ABNT; 

Arquivos gráficos 

com extensão DWG 

(padrão Cad); 

Todos os 

documentos 

produzidos deverão 

ser entregues 

também em meio 

digital (CD ou DVD). 
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•••• Demarcação dos passeios, com indicação 

das dimensões (larguras e alturas); 

•••• Demarcação das áreas livres públicas e 

terrenos vazios; 

•••• Demarcação de quadras e lotes, com 

indicação das áreas totais, dimensões, 

confrontantes, raios, ângulos e afastamento 

das vias principais; 

•••• Apresentar escala adequada à área 

analisada (1:1000); 

•••• Referências topográficas e geográficas: 

edificações, cercas, estradas, caminhos e, no 

mínimo, dois pontos de referência de fácil 

identificação no campo, com as respectivas 

cotas, para verificação do levantamento 

topográfico; 

•••• Delimitação das áreas com vegetação de 

maior porte, se houver; 

•••• Detalhamento dos acidentes topográficos e 

geográficos levantados em campo; 

•••• As coordenadas UTM e altitudes deverão 

ser referenciadas a um marco do IBGE 

(identificado no carimbo) e serem 

transportadas com equipamentos GPS, com 

correção da refração ionosfera para ser 

empregado por usuários que utilizem 

receptores com apenas uma frequência L1; 

•••• No levantamento, deverão ser utilizados 

Goniômetros com precisão de 00º00’05” e as 

distâncias, obtidas através de equipamentos 

eletrônicos; 
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•••• Locais de interesse histórico, arqueológico, 

paisagístico e cultural, áreas e equipamentos 

públicos (escolas, CMEI, CAIS, praças e 

outros) devem ser indicados; 

•••• Identificar as vias contendo rede de energia 

elétrica, emissários de esgoto e pluviais, 

adutoras, bueiros, pontes, PV, bocas de 

lobos, meio fios e afins; 

•••• Cadastrar áreas de fundo de vale e de 

preservação ambiental, se houver, assim 

como eventuais ocupações nessas faixas, 

com todas as suas características, para 

possíveis intervenções; 

OBS: Todos os pontos e a irradiação dos 

dados coletados em campo deverão ser 

desenvolvidos analiticamente, inclusive as 

áreas. 

7. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA 

A empresa contratada deverá dispor de uma Equipe Técnica composta por no 

mínimo: 

• Engenheiro Civil, Engenheiro Agrimensor, Agrônomo, Técnico Industrial em 

Agrimensura ou Tecnólogo em Agrimensura: profissional com formação em Engenharia 

Civil, Engenharia de Agrimensura, Agronomia, Curso Técnico em Agrimensura, Curso 

Superior de Tecnologia em Agrimensura, com registro no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 

• Desenhista/Auxiliar Administrativo/Assistente técnico: profissionais com formação em 

nível médio, no mínimo, nas áreas de Engenharia e/ou Agrimensura, para execução de 

serviços de campo e/ou administrativos, com especificações de tipo e número de acordo 

com a demanda especificada para cada produto, constante no orçamento detalhado. 

8. CRONOGRAMA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

O prazo de execução dos serviços será de 120 dias, contados a partir da emissão da 

ordem de serviço para a empresa adjudicada, conforme discriminado no cronograma a 

seguir. 

Estão incluídos no período de execução de serviços: prazos de avaliação, pelas equipes 

técnicas de acompanhamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO, para 

validação do cada produto e prazos para eventuais correções e posteriores reavaliações 

pelas citadas equipes técnicas. 

8.1. Cronograma Físico 

Produto 
Etapa / 

Atividade 

Prazo (dias) Indicador Físico 

Valor (R$) 

Duração 
Iníci

o 
1ª Med. 2ª Med 3ª Med Término Und Quant. 

Execução 

de 

serviços 

Topográfi

cos 

Levantame

nto 

Planialtimét

rico 

Cadastral 

120 0 30 dias 

60 

dias 

90 dias 120 dias m² 

 

2.679.415,21 

 

750.236,26 

Valor Total 750.236,26 

8.2. Cronograma Financeiro 

Produto 
Etapa / 

Atividade 

Indicador Financeiro (R$) Indicador Financeiro (R$) Valor (R$) 

1ª Med. 2ª Med. 
3ª 

Med. 
Término Un. 

Valo

r 
Quant.  

Execução 

de 

serviços 

Topográfi

cos 

Levantame

nto 

Planialtimét

rico 

Cadastral 

372.763,23 
372.763,

23 

372.76

3,23 

372.763,

23 
m² 0,28 2.679.415,21 750.236,26 

Valor Total 750.236,26 

9. CRITÉRIO DE APROVAÇÃO/CONDIÇÕES DE ACEITE DOS PRODUTOS 

Os produtos devem ser apresentados pela contratada em versão preliminar a uma 

comissão, determinada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO, para 

análise e acompanhamento das atividades executadas e, posterior, emissão de parecer 

técnico. Caso sejam necessárias correções, a contratada deve realizar os ajustes ou as 

complementações solicitadas, encaminhando novas versões quantas vezes forem 
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necessárias, até aprovação definitiva dos produtos, de acordo com as normas técnicas 

vigentes e o estabelecido em contrato entre as partes.  

Após a execução das devidas correções e a aprovação definitiva, os produtos em versão 

final deverão ser entregues à PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO.  

Cada produto especificado deverá ser apresentado, obrigatoriamente, conforme orientação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO e deverá ser apresentado em meio 

físico (impresso) e em meio digital, conforme especificado a seguir: 

• Os produtos deverão ser escritos em Língua Portuguesa e entregues para análise: em 2 

(duas) vias originais (versão preliminar) e em 3 (três) vias originais (versão final, após 

aprovação dos órgãos responsáveis), impressas em qualidade “laserprint” ou similar e no 

formato exigido nos produtos, conforme normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

• A formatação dos documentos, na versão preliminar e na final, deve observar as 

seguintes características: em programas de edição de texto e planilha; fonte Arial ou Calibri, 

tamanho 11; páginas numeradas; espaçamento simples entre linhas e 1,5 entre parágrafos; 

margens das páginas: esquerda com 3 cm, direita com 2 cm, superior e inferior com 2 cm; 

cabeçalho/rodapé com 1,6 cm. 

Na apresentação final de cada produto, é exigida a entrega das Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART relativas à cada conselho a que pertencem os 

profissionais envolvidos, para juntada ao processo administrativo do contrato. 

• Os produtos também devem ser apresentados nas mídias CD ou DVD, conforme 

conteúdos formatados e gravados em editor de texto e de planilhas, respectivamente com 

extensões .DOC e .XLS, e arquivos gráficos em software do tipo Cad, com extensão .DWG. 

Após aprovação, os produtos finais devem estar nas extensões .PDF, .DOC, .XLS e .DWG. 

e ser entregues em meio digital. 

• Os mapas e plantas devem ser plotados nos formatos e tipos de papel (Sulfite ou 

poliéster) solicitados na descrição dos produtos, contendo escala gráfica e numérica, 

legenda e norte geográfico e magnético. Os demais documentos devem estar em formato 

A4, com padrão a ser fornecido pela AGEHAB, e ser impressos em papel tipo Sulfite. 
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Os relatórios, laudos e demais documentos solicitados deverão ser complementados com 

tabelas, mapas, quadros, formulários, entre outros, que se fizerem necessários para a 

perfeita compreensão dos serviços a serem executados. Todas as peças técnicas, 

componentes do trabalho executado pela contratada, deverão ser entregues nos prazos 

previstos em contrato e passarão a pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORUMBAÍBA-GO. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da empresa a ser contratada para a realização dos serviços: 

Utilizar mão-de-obra capacitada e suficiente, bem como instrumentos necessários para a 

execução dos serviços, assegurando sua finalização nos prazos convencionados; 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização da equipe da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-

GO; 

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços; 

Retirar de atividade, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação da 

CONTRATANTE, qualquer empregado ou técnico que, a critério da CONTRATANTE, 

venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 

Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços a efetuar, 

como também, pelos danos decorrentes da realização dos mesmos; 

Executar os serviços obedecendo à melhor técnica vigente e enquadrando-se 

rigorosamente nos preceitos normativos da ABNT; 

Substituir e/ou complementar as peças técnicas produzidas, conforme solicitação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO; 

Assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho ocorridos durante a execução dos 

serviços descritos neste Termo de Referência; 
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Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente de ocorrerem 

ou não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos; 

Manter atualizada a Certidão Negativa de Débito – CDN, durante a vigência do contrato, 

quanto a tributos federais, estaduais e municipais, bem como às contribuições sociais e ao 

Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, com as devidas comprovações entregues na 

Assessoria Jurídica da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO; 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de serviços nos 

termos do artigo 65, parágrafo 1º, da lei 8.666/93; 

Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apresentou a 

documentação na fase de habilitação; 

No caso de denúncias de qualquer natureza, a contratada deverá encaminhar um técnico 

ao local, imediatamente, para apurar e fazer relatório sobre a precedência das mesmas, 

instruído com a devida documentação comprobatória; 

Constar em seu quadro técnico, profissionais inscritos no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), que atuarão como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados2; 

Quando houver necessidade de aprovação e licenciamento dos projetos em órgãos 

externos, como as prefeituras municipais obrigam-se a empresa contratada a 

responsabilizar-se por eventuais correções, ajustes ou complementações solicitados, 

encaminhando novas versões quantas vezes forem necessárias até a aprovação definitiva, 

de acordo com as normas técnicas vigentes e o estabelecido entre as partes em contrato.  

Quando da assinatura do contrato, será exigida da contratada que a mesma possua em 

seu quadro técnico no mínimo 05 técnicos de nível médio em agrimensura ou áreas afins, e 

um engenheiro agrimensor ou tecnólogo em agrimensura ou áreas afins como supervisor 

técnico da equipe. 

                                                 
2
 Conforme o Acórdão do TCU Nº 0727-14/2009, não é necessário o vínculo empregatício ou societário, dos 

responsáveis técnicos com a Empresa, bastando a existência de um contrato de prestação de serviços. 
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11. DOCUMENTOS 

Serão solicitados os documentos exigidos em procedimentos licitatórios, em conformidade 

com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

• Certidão de Acervo Técnico – CAT, fornecida pelo CREA atestando acervo de 

levantamento planialtimétrico cadastral ou semi-cadastral de no mínimo  4,5 Km²; 

• Declaração de comparecimento em visita técnica ao local dos trabalhos, fornecida 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO. 

12. LOCALIZAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO 

Rua Simão Bolivar, s/n Setor Central  

Corumbaíba – GO 

CEP: 75680-000 

(64) 3447-7000 

 

Maria Inês da Silva 
Pregoeira 
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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo II – Minuta Contratual 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____ /2014 

As partes abaixo identificadas têm, entre si, justas e 
acertado o presente contrato de prestação de serviços 
para levantamento topográfico cadastral da área 
urbana do município de Corumbaíba-GO, que se 
regerá pelas normas e princípios do direito 
Administrativo, pelo pregão presencial nº. 011/2014, 
pela Lei 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

DOS CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, ESTADO DE GOIÁS,pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 01.302.603/0001-00, com sede administrativa 
na Rua Simon Bolivar, nº. 58, Centro, Corumbaíba-GO, neste ato representada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. ROMÁRIO VIEIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, 
residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e; 

(Qualificação da licitante vencedora), doravante denominada de CONTRATADA; 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamenta-se o presente contrato no pregão presencial nº. 011/2014 homologada em ___ 
de _________ de 2014 e processo administrativo nº. __________/2014 que passa a fazer 
parte integrante deste contrato independentemente de transcrição, estando às partes 
sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº. 8.666/1993, e às normas de regência da matéria e 
às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços topográficos: 
levantamento planialtimétrico cadastral dos Bairros da cidade de Corumbaíba – Goiás em 
uma área de 2.391.845,69 m², conforme descrições contidas no Termo de Referência que 
fazem parte integrante do presente instrumento independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO / CONDIÇÕES DE ACEITE 
DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços devem ser apresentados pela contratada em versão preliminar a uma 
comissão, determinada pela Contratante para análise e acompanhamento das atividades 
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executadas e, posterior, emissão de parecer técnico. Caso sejam necessárias correções, a 
contratada deve realizar os ajustes ou as complementações solicitadas, encaminhando 
novas versões quantas vezes forem necessárias, até aprovação definitiva dos produtos, de 
acordo com as normas técnicas vigentes e o estabelecido em contrato entre as partes.  

2.2. Após a execução das devidas correções e a aprovação definitiva, os produtos em 
versão final deverão ser entregues à Contratante.  

2.3. Cada produto especificado deverá ser apresentado, obrigatoriamente, conforme 
orientação da Contratante e deverá ser apresentado em meio físico (impresso) e em meio 
digital, conforme especificado a seguir: 

• Os produtos deverão ser escritos em Língua Portuguesa e entregues para análise: em 2 
(duas) vias originais (versão preliminar) e em 3 (três) vias originais (versão final, após 
aprovação dos órgãos responsáveis), impressas em qualidade “laserprint” ou similar e no 
formato exigido nos produtos, conforme normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

• A formatação dos documentos, na versão preliminar e na final, deve observar as 
seguintes características: em programas de edição de texto e planilha; fonte Arial ou Calibri, 
tamanho 11; páginas numeradas; espaçamento simples entre linhas e 1,5 entre parágrafos; 
margens das páginas: esquerda com 3 cm, direita com 2 cm, superior e inferior com 2 cm; 
cabeçalho/rodapé com 1,6 cm. 

2.4. Na apresentação final de cada produto, é exigida a entrega das Anotações de 
Responsabilidade Técnica - ART relativas à cada conselho a que pertencem os 
profissionais envolvidos, para juntada ao processo administrativo do contrato. 

2.5. Os produtos também devem ser apresentados nas mídias CD ou DVD, conforme 
conteúdos formatados e gravados em editor de texto e de planilhas, respectivamente com 
extensões DOC e XLS, e arquivos gráficos em software do tipo Cad, com extensão DWG. 
Após aprovação, os produtos finais devem estar nas extensões. PDF, DOC, XLS e DWG e 
ser entregues em meio digital. 

2.6. Os mapas e plantas devem ser plotados nos formatos e tipos de papel (Sulfite ou 
poliéster) solicitados na descrição dos produtos, contendo escala gráfica e numérica 
legenda e norte geográfico e magnético. Os demais documentos devem estar em formato 
A4, com padrão a ser fornecido pela Contratante e ser impressos em papel tipo Sulfite. 

2.7. Os relatórios, laudos e demais documentos solicitados deverão ser complementados 
com tabelas, mapas, quadros, formulários, entre outros, que se fizerem necessários para a 
perfeita compreensão dos serviços a serem executados. Todas as peças técnicas, 
componentes do trabalho executado pela contratada, deverão ser entregues nos prazos 
previstos em contrato e passarão a pertencer à Contratante. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA GESTÃO DO CONTRATO 

3.1. Os serviços, objeto do presente contrato, deverão ser executados dentro do prazo de 
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogada, desde que solicitado pela interessada, devidamente justificado e nos casos 
previstos em Lei. 

3.1.1. O prazo de vigência deste contrato é de 06 (seis) meses. 

3.2. Ao gestor do contrato - representante designado pela Contratante - caberá fiscalizar, 
acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento do 
objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: 

I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

II - transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, cronogramas de 
execução e especificações do projeto, quando for o caso; 

III - dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios dos incidentes e 
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão 
contratual; 

IV - adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução 
do contrato; 

V - promover, com a presença do contratado, a verificação dos serviços e fornecimentos já 
efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

VI - esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

VII - fiscalizar a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. O valor total do presente contrato de acordo com a Proposta Comercial da Contratada 
é de R$ ______ (___________________), que será pago após a entrega e aprovação dos 
serviços de acordo com a quantidade da prestação dos serviços. 

 4.2. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte 
datação orçamentária: _______________________________. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado após a protocolização e aceitação pela Contratante da 
Nota Fiscal/Fatura correspondente devidamente atestada pelo gestor do contrato. 

5.2. O gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a primeira via 
original da Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as 
condições pactuadas. 

5.3. Para a liberação de pagamento a Contratada deverá apresentar ainda:  

a) Cópia da Certidão negativa de débito junto ao INSS, o Certificado de Regularidade de 
situação junto ao FGTS e Certidão Municipal; 

 

5.4. Havendo antecipação do prazo de conclusão de cada etapa, a Contratada poderá 
apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento. 

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA CONTRATUAL 

6.1. A Contratada terá, obrigatoriamente, que recolher a garantia, dentre as modalidades 
previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do contrato, no ato de sua assinatura. 

6.2. No caso de garantia em dinheiro, o montante deverá ser depositado em conta própria 
para tal, a ser informada pela Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-
GO. 

6.3. A garantia será levantada após 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do 
recebimento definitivo da obra, mediante comprovação de quitação para com o INSS e 
FGTS da obra contratada. 

6.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será devolvida a garantia. 

6.5. No caso das rescisões de que tratam os incisos I a XI, do citado art. 78 da Lei nº 
8.666/93, a garantia será utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuízos e multas 
aplicadas. A quantia restante, se existir, será devolvida à Contratada, nos termos do artigo 
80, III da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 constitui obrigações e 
responsabilidades da Contratada: 
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a) Utilizar mão-de-obra capacitada e suficiente, bem como instrumentos necessários para a 
execução dos serviços, assegurando sua finalização nos prazos convencionados; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da equipe da Contratante; 

c) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços; 

d) Retirar de atividade, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação da 
Contratante, qualquer empregado ou técnico que, a critério da Contratante, venha a 
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 

e) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços a efetuar, 
como também, pelos danos decorrentes da realização dos mesmos; 

f) Executar os serviços obedecendo à melhor técnica vigente e enquadrando-se 
rigorosamente nos preceitos normativos da ABNT; 

g) Substituir e/ou complementar as peças técnicas produzidas, conforme solicitação da 
Contratante; 

h) Assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho ocorridos durante a execução dos 
serviços descritos no Termo de Referência; 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a 
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente de ocorrerem 
ou não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos; 

j) Manter atualizada a Certidão Negativa de Débito – CDN, durante a vigência do contrato, 
quanto a tributos federais, estaduais e municipais, bem como às contribuições sociais e ao 
Certificado de Regularidade de FGTS – CRF; 

k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de serviços nos 
termos do artigo 65, parágrafo 1º, da lei 8.666/93; 

l) Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apresentou a 
documentação na fase de habilitação; 

m) No caso de denúncias de qualquer natureza, a contratada deverá encaminhar um 
técnico ao local, imediatamente, para apurar e fazer relatório sobre a precedência das 
mesmas, instruído com a devida documentação comprobatória; 

n) Constar em seu quadro técnico, profissionais inscritos no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que 
atuarão como responsáveis técnicos pelas obras e pelos serviços a serem executados; 
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o) Quando houver necessidade de aprovação e licenciamento dos projetos em órgãos 
externos, como as prefeituras municipais obriga-se a Contratada a responsabilizar-se por 
eventuais correções, ajustes ou complementações solicitados, encaminhando novas 
versões quantas vezes forem necessárias até a aprovação definitiva, de acordo com as 
normas técnicas vigentes e o estabelecido entre as partes em contrato.  

p) Quando da assinatura do contrato, será exigida da contratada que a mesma possua em 
seu quadro técnico no mínimo 05 técnicos de nível médio em agrimensura ou áreas afins, e 
um engenheiro agrimensor ou tecnólogo em agrimensura ou áreas afins como supervisor 
técnico da equipe. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. A Contratante obriga-se a: 

a) Acompanhar a execução do contrato; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com os 
especificados; 

c) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados; 

d) Indicar preposto para acompanhar toda a execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

9.1. Caso a contratada não cumpra os prazos de execução dos serviços declarados na sua 
proposta e no cronograma físico-financeiro aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CORUMBAÍBA-GO, ficará sujeita à multa, obedecidos os seguintes limites máximos: 

9.1.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação; 

9.1.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma dos serviços não 
cumprido; 

9.1.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado ou 
sobre a parte da etapa do cronograma dos serviços não cumprido, por cada dia 
subseqüente ao trigésimo. 

9.2. Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do preço total do 
contrato, este será rescindido de pleno direito, a exclusivo critério da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO, sem prejuízo da apuração de perdas e danos. 
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9.3. As multas, após regular processo administrativo, deverão ser recolhidas nos prazos 
que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO determinar sob pena de sujeição 
à cobrança judicial. 

9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CORUMBAÍBA-GO poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada, as 
seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa na forma prevista no item 12.1; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
AGEHAB, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CORUMBAÍBA-GO pelo tempo que perdurar a punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação da Contratada e após ressarcidos os prejuízos resultantes, para a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO reserva-se o direito de rescindir 
o contrato ou instrumento equivalente, de pleno direito, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer 
espécie, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

10.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão. 

10.3. A rescisão que trata dos incisos I a XII e XVII do artigo 78, sem prejuízo das sanções 
descritas na Lei, acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da Lei nº 
8.666/93. 

10.4. No interesse da Administração Pública desde que justificado, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO poderá rescindir o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O presente contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e normas consubstanciadas na 
Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
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12.1. Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da 
Comarca de Corumbaíba-GO. 

Por estarem, assim, justas e contratadas assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Corumbaíba-GO, ___de __________de 2014 

 

Município de Corumbaíba-GO 
Romário Vieira da Rocha–Prefeito 

Contratante 
 
 
 

Empresa vencedora 
Responsável  
Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 

___________________________________ 
Assinatura 

Nome:______________________________ 

CPF:_______________________________ 

 
 

___________________________________ 
Assinatura 

Nome:______________________________ 

CPF:_______________________________ 
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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento 

 

Carta de Credenciamento 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) 

Sr.(a),____________________________________________________________________

__________, portador do Documento de Identidade n.º ___________________, inscrito no 

CPF sob o nº _________________, para participar da licitação acima referenciada, 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Corumbaíba-GO,na qualidade de representante 

legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular 

lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, manifestar-se em nome 

da empresa, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor 

recurso e praticar os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Corumbaíba-GO, ____ de _______________ de 2014. 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 

 

Obs: Reconhecer firma em cartório 
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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

MODELO “A” 

 

_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, 

Sr(a) _________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, a teor do 

inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos 

da lei, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital do pregão acima referenciado. 

 

 

Corumbaíba-GO, _______ de ____________________ de 2014. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 
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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

MODELO “B” 

(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 

 

 

____________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________________, por intermédio de seu representante 

legal ou credenciado, Sr(a)___________________________________________, portador 

do Documento de Identidade nº ____________________________ e inscrito no CPF sob o 

nº ____________________________, a teor do inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 

10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da Lei, DECLARA expressamente 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Licitação acima 

referenciado, EXCETO quanto aos documentos afetos à Regularidade Fiscal, os quais 

serão apresentado por ocasião da ocorrência da hipótese prevista no § 1º, do art. 43, da LC 

nº 123/06. 

 

Corumbaíba-GO, ____ de ________________ de 2014. 

 

 

_______________________________________ 

assinatura do responsável pela empresa 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo V – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 

 

__________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ____________________________, por intermédio de seu representante legal ou 

credenciado, Sr(a) ____________________________________________________, 

portador do Documento de Identidade nº ______________________________ e inscrito no 

CPF sob o nº _________________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, 

em cumprimento ao disposto no do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos.  

 

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

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

 

 

Corumbaíba-GO, ____ de ________________ de 2014. 

 

 

_______________________________________ 

assinatura do responsável pela empresa 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo VI – Modelo de Termo de Compromisso 

 

 

 

Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa 

__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________________________, vencedora do certame em epígrafe, por 

intermédio de seu representante legal ou credenciado 

Sr(a)._________________________________________________, portador do Documento 

de Identidade nº_________________________ e inscrito no CPF sob o 

nº_________________________, compromete-se a fornecer o objeto licitado, ao PREÇO 

REGISTRADO EM ATA, e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida 

sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante 

as previsões contidas no Edital, nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, 

pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores. 

 

Corumbaíba-GO, ____ de ________________ de 2014. 

 

 

 

_______________________________________ 

assinatura do responsável pela empresa 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo VII – Modelo de Enquadramento como ME ou EPP 

 

A empresa _____________________________________________,inscrita no CNPJ sob o 

nº _________________________________, por intermédio de seu representante legal ou 

credenciado Sr(a). _________________________________________________________, 

portador do Documento de Identidade nº _______________________________ e inscrito 

no CPF sob o nº ________________________________, DECLARA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 

descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Corumbaíba-GO, ____ de ________________ de 2014. 

 

 

_______________________________________ 

assinatura do responsável pela empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

 

A empresa _____________________________________________,inscrita no CNPJ sob o 

nº _________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra assinado, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório Pregão 09/13, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Corumbaíba-GO, ____ de ________________ de 2014. 

 

 

_______________________________________ 

assinatura do responsável pela empresa 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo IX – Modelo de declaração de visita   

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO 

Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014 

 

Declaramos que o Engenheiro .....................................................,inscrito no CREA/ ...... sob 

nº .................., na qualidade de responsável técnico e devidamente credenciado pela 

empresa proponente ................................, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

............................................, visitou o local dos serviços objeto da Tomada de Preços em 

epígrafe, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições para a sua 

execução. 

 

(Local),                   de                      de 2014 

 

_______________________________________________ 

nome e assinatura do Responsável Técnico da proponente 

(nº da Identificação Profissional) 

VISTO: _________________________________________________ 

nome e assinatura do responsável pela 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA-GO  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 
Estado de Goiás 

Rua Simon Bolívar, nº 58, Centro, Corumbaíba-GO. Fone: (64) 3447-7013 

 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE CORUMBAÍBA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2014 

Anexo X – Modelo de proposta de preços 

À  

Pregoeira do Município de Corumbaíba-GO 

Nome da proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

Proposta de Preços: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

Valor unitário 

por unidade 

m² 

Valor Total de 

2.391.845,69 

01 

Execução de serviços topográficos: levantamento 

planialtimétrico e cadastral da área urbana de 

Corumbaíba-GO (2.391.845,69 m²), destinado a 

regularização fundiária e urbanização. 

 

R$ R$ 

Valor unitário por metro quadrado (por extenso): R$ ........................... 

Valor total por extenso: R$ ...............................  

Validade da Proposta: 60 dias 

Corumbaíba-GO, ____ de ________________ de 2014. 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal. 

 

 


