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EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022. 
 

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE 
SOFTWARE COMO SERVIÇO E RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO 
MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E MANUTENÇÃO, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

DATA E HORÁRIO LIMITE DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 10h00min do dia 19/08/2022, 
diretamente no SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, 
Paraíba do Sul/RJ, de segunda a sexta no horário de 08h00min as 17h00min (Sede da Prefeitura). 

 

OBS: Os Envelopes PROPOSTA E HABILITAÇÃO não serão recebidos 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, após o horário acima informado. 

 
INÍCIO DA SESSÃO: DIA: 19/08/2022, HORÁRIO: 10h00, NO ENDEREÇO, SUPRA. 
 

IMPORTANTE: LEIA O EDITAL EM SUA TOTALIDADE E VERIFIQUE AS DOCUMENTAÇÕES 
EXIGIDAS. 

 

1 – PREÂMBULO 
 

O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL-RJ torna público a quem possa interessar, que se acha aberto o 
presente PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022, com julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, visando 
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE 
SOFTWARE COMO SERVIÇO E RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO 
MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E MANUTENÇÃO, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.1 O presente certame será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Municipais nº. 1.470/17, aplicando-se subsidiariamente á 
medida do necessário e, conforme critério do pregoeiro a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar 
nº 123/06, de 14 de dezembro de 2.006, além das condições específicas deste Edital e dos demais 
documentos que o integram. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos 
princípios constitucionais e na legislação de direito privado. 

1.2 Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 e 10520/02, ou outras Leis 
Federais, Estaduais, e do Município de Paraíba do Sul, entende-se, neste instrumento convocatório, que 
estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de 
expressa citação neste sentido, quando da indicação do texto legal 
 

1.3 Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeçam a realização da sessão pública 
de abertura dos envelopes, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, na 
mesma hora e local 

 

2 – OBJETO 
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2.1. O presente certame licitatório na modalidade Pregão Presencial destina-se a selecionar a 
melhor proposta, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO 
DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO E RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO 
DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, 
TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 

2.2 A empresa adjudicatária não poderá subcontratar o serviço, ou parte dele, a não ser mediante 
expressa autorização do Município de Paraíba do Sul. 

2.3 Em se tratando de serviços a serem prestados de forma contínua na Administração Municipal, o 
contrato entre as partes vigorará inicialmente por 24 meses, (prazo este referente a implementação do 
serviço e valor global do contrato), podendo ser renovado de comum acordo entre as partes para os 
exercícios financeiros seguintes, na forma e condições previstas pelo art. 57, II, da Lei Federal n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n.9.648, de 28 de maio de 1998. 
 

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

3.1 Até dois dias úteis anteriores a abertura dos envelopes o licitante poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo a Administração decidir sobre a 
petição no prazo de 03 dias úteis. 
 

3.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e deverá ser protocolada na 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, não sendo aceitos via correio, fax ou e-mail. 

3.1.2. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

3.2 Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

 

4 – VIGÊNCIA 
 

4.1 – O prazo de validade do contrato será de 24 meses contados da data de sua assinatura, 
podendo ser renovado de comum acordo entre as partes para os exercícios financeiros seguintes, na 
forma e condições previstas pelo art. 57, II, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 – Das condições de participação: 
 

5.1.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos; 

 

5.2 – Das restrições 
 

5.2.1 – Não poderá participar da presente licitação empresa: 
 

5.2.1.1 – que na data de apresentação das propostas esteja declarada inidônea de acordo 
com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8666/93; 

5.2.1.2 – com falência decretada; 
5.2.1.3 – consorciada; 
5.2.1.4 – suspensa pela Prefeitura de Paraíba do Sul ou impedidas de licitar ou contratar com 

o Município de Paraíba do Sul; 
 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1 - O proponente que desejar fazer lances verbais deverá: 
 

- Se credenciar junto ao pregoeiro, por meio de um representante munido de documento que o 
constitua para tanto, com expressa indicação dos poderes pertinentes para praticar todos os atos do 
certame, conforme Modelo contido no Anexo III. 
- O Credenciamento deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro 
documento, onde esteja expressa a capacidade competência do outorgante para constituir mandatário. 
 

6.1.1 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as 
exigências previstas não implica a desclassificação do licitante, mas o impede de dar lances e manifestar-
se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro. 
 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 

 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, Paraíba 
do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO
SUL - PROCESSO 

2021/04/4431   

Número Folha Rubrica

Processo Licitatório nº 095/2022 Pregão Presencial nº 073/2022 

Data de Julgamento: 19/08/2022 Horário: 10h00min. 

[  ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [   ] LOTES EXCLUSIVOS PARA:MEI, ME ou EPP [ X ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
I REPUBLICAÇÃO 

3 

 

6.2 - As licitantes deverão apresentar a Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem 
plenamente os requisitos legais para qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou 
EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, conforme modelo contido no ANEXO V, 
OU 

6.3 - CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, 
segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007 

6.4 - Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 
DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
contido no Anexo IV. 

6.5 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de credenciamento 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a instauração da sessão, 
ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

6.6 - O Pregoeiro no momento do credenciamento providenciará a pesquisa de eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência da sanção que 
impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros: 
 

a) Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União - http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo CNJ - http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
 

6.6.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8429/92. 

6.6.2 - Constatada existência de sanção que impeça a participação, o Pregoeiro deixará de 
credenciar o licitante, por falta de condição de participação. 

6.6.3 Com a finalidade de agilizar a sessão do Pregão, fica facultado aos licitantes a 
apresentação das pesquisas de que tratam as alíneas “a” e “b” do item 6.6, em formato impresso e fora 
dos envelopes 
 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia 
e hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos 
seguintes requisitos: 

a) Envelope A: Proposta de Preços 
b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de 

Habilitação exigidos no item 10 deste Edital. 
 

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 

ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 

ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

CNPJ: 
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7.2 A Ausência de todos os dizeres na parte externa dos envelopes constituirá motivo para 
inabilitação, diante da possibilidade de abrir-se, por equívoco, o envelope errado. 

7.3 - A Proposta de Preços 
 

A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 
proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o entendimento, datada, 
assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante do proponente, ou pelo procurador, juntando-
se cópia da procuração, contendo: 
 

7.3.1 - nome, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e inscrição estadual e/ou municipal; 
7.3.2 - número do Processo e do Pregão; 
7.3.3 - descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com 

as especificações do Anexo I deste Edital; 
7.3.4 - cotação de preços UNITÁRIOS e TOTAIS do Item em moeda corrente nacional, 

expressos em algarismos; 
7.3.5 - declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

7.3.6 - prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação. 

7.3.7. Período contratual: 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato podendo ser 
renovado de comum acordo entre as partes para os exercícios financeiros seguintes, na forma e 
condições previstas pelo art. 57, II, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

7.3.8– local, data, assinatura, e identificação completa do signatário; 
 

7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

7.5. Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros. 
7.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
7.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições do 

Edital. 
8 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação 
que fundamenta este pregão. 

8.2 - No dia, hora e local designados neste edital para o início dos trabalhos, os interessados 
entregarão ao pregoeiro, em separado, o Credenciamento, Declaração que se enquadra na Lei nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, e os 
envelopes: da proposta de preços juntamente com a documentação de habilitação; 

8.3 – Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro será aceito. 
8.4 – Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, e seu conteúdo 

será rubricado pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e Representantes. 
 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

9.1 – Aberto os envelopes propostas, o Pregoeiro e sua equipe de apoio examinarão as propostas 
de preço, quanto ao atendimento das exigências fixadas no edital, classificando-as ou desclassificando-
as, procedendo a partir de então na estrita forma do disposto no art. 4º, e incisos, da Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002. 

9.2 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
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b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 

9.3 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 

9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
 

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado como preço global, a soma dos valores de todos 
os itens indicados no Termo de Referência (Anexo “I”) para o período de 24 meses. 
 

9.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 

9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
 

9.6 - Os lances deverão ser formulados com base no menor preço global, em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. O valor dos lances será fixado pelo pregoeiro no 
momento da sessão. 

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances. 

9.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 

9.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 

9.10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

9.11- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado verificado pela média dos 
orçamentos obtidos pelo órgão licitante, os quais já estão devidamente juntados aos autos. 

9.12 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços 
dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, 
acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas (BDI). 

9.13 O Pregoeiro poderá a qualquer momento, se necessário, solicitar às licitantes demais 
esclarecimentos que julgar necessários. 

9.14. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 
efetuada por sorteio na mesma sessão. 

9.15 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 

9.16. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 
fases preestabelecidas, o envelope que irá guardar os documentos de habilitação, devidamente 
rubricados nos fechos pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos 
aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos 
trabalhos. 
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9.17 – De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, podendo 
ser assinada pelos licitantes que o desejarem. 
 

10 - DA HABILITAÇÃO 
10.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, grampeados ou encadernados com 

folhas numeradas, em envelope conforme indicado neste edital e deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original 
para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, sendo: 
 

10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

Conforme o caso consistirá em: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de 
eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 

e) Certificado de condição de micro empreendedor individual; 
 

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

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(Cartão do CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (Alvará), relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal (certidão Conjunta Negativa de 
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 
ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil); 

d) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, com validade em vigor; 
e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 

10.1.2.1 - nas certidões fornecidas via Internet, poderá ser confirmada a veracidade do 
documento junto ao Departamento da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e, demais órgão 
expedidores. 
 

10.1.3 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou de recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

10.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Comprovação de aptidão através de atestado fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou 
privado, comprovando a prestação de serviços, objeto da presente Licitação, em número mínimo de 2 
atestados.  
 

a.1) Só serão considerados válidos os atestados em papel timbrado da entidade 
expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade. O atestado deverá ser datado e assinado 
por pessoa física identificada pelo seu nome, estando às informações sujeitas à conferência pelo 
Pregoeiro. 
 

b.1) Alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município sede da empresa, atual 
(Legível). 

 

10.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 

10.1.5.1 Além dos documentos solicitados, o envelope “B” deverá conter a seguinte 
Declaração Conjunta (modelo fornecido no anexo VI) emitida pela própria licitante, assinada pelo 
representante legal ou seu procurador. 
 

a) Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso 
compromisso em declará-lo (s), caso venha (m) a ocorrer; 

b) Declaração de situação regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso XXXIII 
do artigo 7º da CF; 

c) Declaração de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e 
segurança do trabalho de seus empregados; 

d) Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela 
qualidade dos produtos ora contratados; 

e) Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto 
licitado, bem como das cláusulas contratuais, constantes da Minuta do Contrato. 

f) Declaração de que não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 
87 IV); 

g) Declaração de que não está impedida de contratar com a Administração Pública do 
Município de Paraíba do Sul, direta ou indiretamente; 

h) Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do 
controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

i) Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 
 

10.2 - Disposições Gerais da Habilitação 
 

10.2.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da 
Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

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

10.2.3 – Na hipótese em que o primeiro colocado, caracterizado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, tiver restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, o 
pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento 
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

10.2.3.1 - A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito á 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à 
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

 

10.2.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
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10.2.5 – Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será 
considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos; 

10.2.6 – O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial 
(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que 
pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto 
atestados de capacidade técnica e provas de regularidade para com o INSS quando houver recolhimento 
centralizado para este instituto. 
 

10.3 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, ficando 
esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 

10.3.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

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

10.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 

10.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

 

11. PROVA DE CONCEITO 
 

11.1 A prova de conceito destina-se a verificar se a amostra do produto a ser fornecido pela 
Licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, atende às especificações técnicas definidas no 
Termo de Referência. 

11.2 Na prova de conceito serão mensurados elementos necessários e suficientes para 
assegurar a viabilidade técnica do produto ofertado e a capacidade da Licitante de proceder às entregas 
dos produtos e serviços em atenção aos prazos de execução, de forma a oferecer soluções racionais, 
ágeis, adequadas e capazes de suprir as necessidades do Município agregando novas tecnologias e 
garantindo a evolução futura da solução. 

11.3 A prova de conceito será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, com convocação feita pelo pregoeiro ao licitante classificado e habilitado provisoriamente em 
primeiro lugar, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data estabelecida para a realização da 
sua Prova de Conceito, visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades mínimas da solução 
tecnológica. 

11.4 O resultado que se espera da prova de conceito é que a solução proposta satisfaça aos 
requisitos do Termo de Referência (características técnicas, qualidade, funcionalidade desejada e 
desempenho do produto).  

11.5 Critérios relativos à solução apresentada: 
11.5.1 A atestação, avaliação e homologação ou rejeição do objeto licitado será efetuada por 

Comissão Avaliadora composta por servidores do quadro técnico da Prefeitura com conhecimentos 
avançados nas áreas objeto da Prova de Conceito. 

11.5.2 Como resultado final da avaliação a Comissão Avaliadora deverá atestar que a solução 
ofertada pela Licitante atende aos requisitos do Termo de Referência. 
O laudo da Comissão Avaliadora relativo ao atendimento das especificações será emitido em cinco (05) 
dias úteis contados da data da sessão pública. 
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11.6. A licitação será realizada na modalidade Pregão Presencial por menor preço global com prova 
de conceito. A prova de Conceito não é considerada de caráter classificatório e sim eliminatório. Caso a 
empresa não atenda a pontuação mínima de 80% exigida ou que, durante sua realização, não respeite 
qualquer prazo estabelecido neste edital, será considerada eliminada.  

11.7 Sendo convocado, o segundo colocado através de publicação no diário oficial do Município 
respeitando os mesmos prazos estabelecidos anteriormente. 

11.8. A Prova de Conceito será realizada, conforme especificação do Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 
 

12 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, com registro em ata da síntese de suas razões, abrindo-se então o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02). Para efeito 
de recursos, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de 
licitações na sede da Prefeitura Municipal. 
 

12.1.1 Os memoriais dos recursos e contra razões deverão ser protocolados durante o horário 
de expediente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, não sendo aceitos via 
correio, fax ou e-mail. 

12.1.2 Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. 
 

12.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

12.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informando à autoridade competente. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, não sendo aceitos via correio, fax ou e-mail. 

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

12.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 

13 - DA CONTRATAÇÃO 
 

13.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 
contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo VIII do presente ato convocatório. 

13.2- Se, por ocasião da formalização do contrato as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

13.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, 
comparecer na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul para assinar o termo de contrato. 

13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.2 deste item 12, ou se recusar a assinar o 
contrato, caracterizada a desistência, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar 
de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

13.6 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso. 
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13.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação em jornal local e veiculação na Internet. 
 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal 
nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o 
subitem seguinte. 
 

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades: 
 

I – Advertência por escrito; 
II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul; 
III- Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, pela inobservância 

de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 
IV- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato pelo descumprimento total 

do contratado. 
V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação. 
 

§ 2° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida 
ativa e sujeitas à execução judicial. 

§ 3° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal 
nº.8.666/93. 

§ 4° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 

§ 5° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

§ 6° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra 
 

15 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

15.1 Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
 

16 - DO PAGAMENTO 
 

16.1 Pagamentos parcelados conforme forem ocorrendo a prestação dos serviços, até o décimo 
quinto dia do mês seguinte a execução e mediante apresentação da nota fiscal com descrição do objeto 
contratado e número do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022. Só será objeto de pagamento o serviço 
efetivamente prestado. 

 

16.1.1– As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data da reapresentação. 

16.1.2 - O pagamento será procedido através de ordem Bancária ou por meio de títulos de 
ordem bancária, creditado na instituição bancária indicada pela Contratada (preferencialmente Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal). 
 

16.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado pelo 
CONTRATADO ensejará a suspensão do pagamento. 

16.3 Na hipótese de prorrogação o valor mensal da prestação de serviço poderá ser atualizado 
monetariamente com base na variação acumulada do IPCA IBGE, durante o período de 12 meses. Os 
reajustes de preços eventualmente necessários, somente possível a cada período de 12 (doze) meses, 
serão discutidos entre as partes, mediante proposta fundamentada da empresa contratada, que permita a 
comprovação e a verificação das compatibilidades dos custos com a atualização pleiteada e após 
manifestação do Setor Contábil do Município Paraíba do Sul. 
 

17 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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17.1 As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.8889 1.043 3.3.90.39 500 - TM 
02 06 04.122.8889 1.043 3.3.90.39 704 - ROYALTIES 

 

17.2 – Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender 
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada 
exercício financeiro. 
 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

 

ANEXOS: 
 

I Termo de Referência  
II Modelo de Proposta 
III. Modelo da CREDENCIAMENTO 
IV.Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação. 
V Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006. 
VI.Modelo de DECLARAÇÃO Conjunta. 
VII Minuta de Contrato 
VIII Resumo dos Dados Cadastrais 
IX Recibo de Retirada de Edital pela Internet 
 

18.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

18.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma da Lei Federal nº. 8666/93. 
18.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e são responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
da licitação, sob as penas da lei. 

18.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

18.6 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolado ao pregoeiro na área de licitações da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul, na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro. 
 

Paraíba do Sul – RJ, 02 de agosto de 2022.  

 
 
 
 
Dayse Deborah Alexandra Neves  
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

O presente certame licitatório na modalidade Pregão Presencial destina-se a selecionar a melhor 
proposta, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE 
USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO E RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO 
MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E MANUTENÇÃO. 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Quant. Unid. Descrição do Material/Serviço 
Valor Unit. 

Máximo aceito 
Valor Total 

Máximo aceito 

1 24 MÊS 

Contratação de empresa especializada para 
licenciamento de uso de software como serviço e 

retificação do cadastro técnico imobiliário do 
município, com serviços correlatos de 

implantação, integração, treinamento, suporte e 
manutenção. 

R$ 133.908,50 R$ 3.213.804,00 

VALOR TOTAL: R$ 3.213.804,00 
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

O Município de Paraíba do Sul ocupa uma área territorial total de 571 quilômetros quadrados, com uma 
população estimada pelo IBGE em 44.518 habitantes. 
O número de domicílios estimado pelo censo IBGE é de 12.826, dos quais 11.404 estão localizados na 
Zona Urbana. 
O número estimado de imóveis urbanos é de 15 mil imóveis. 
O Número de empresas ativas no Município, segundo o IBGE, é de 926 estabelecimentos.  
O Município estima que a área urbanizada deve atingir 80 km2. 
 

Este Termo de Referência é o documento, elaborado a partir de estudos técnicos preliminares, contendo 
os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da 
licitação. 
Em função do elevado grau de complexidade envolvido para a elaboração deste Termo a Prefeitura e com 
a finalidade de evitar exigências não usuais em projetos de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO E 
RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS 
CORRELATOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO 
utilizou modelos recorrentemente utilizados em contratos realizados por Municípios de mesmo porte e 
características que obtiveram êxito na implantação e execução de projetos similares. 
 

A implantação da solução descrita neste Termo de Referência deverá ser executada conforme definido no 
Projeto Executivo, observados os prazos e as etapas abaixo:  
 

I - ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 
 

1. Levantamentos Preliminares 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm#Fund725-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm#Fund725-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm#Fund725-1
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1.1. Integração da equipe da Contrata junto aos órgãos da Prefeitura envolvidos na execução do 
Projeto 
1.1.1. Como condição para início das atividades de implantação a Prefeitura procederá à integração 
dos técnicos da Contratada que atuarão nas diferentes fases do planejamento, acompanhamento e 
execução do Contrato juntos aos órgãos municipais. 
1.1.2. A integração tem como objetivo apresentar aos servidores públicos, os técnicos da 
Contratada que atuarão na fase de elaboração do Projeto Executivo e implantação da solução integrada, 
bem assim detalhar os procedimentos a serem realizados, adequar datas e horários das atividades e 
esclarecer dúvidas. 
1.1.3. O processo de integração deverá ser agendado junto ao gestor do contrato indicado pela 
Prefeitura com prazo de antecedência mínimo de 05 (cinco) dias. A solicitação de agendamento deverá 
conter os dados de identificação dos técnicos que participarão da integração, informando dados de 
identificação, formação profissional e a função a ser exercida no projeto, de forma a que sejam 
determinados pela Prefeitura os órgãos e servidores que atuarão na integração. 
1.1.4. Durante a integração, os técnicos da Contratada receberão instruções relacionadas aos 
horários de funcionamento dos órgãos e os procedimentos de conduta e segurança que deverão ser 
observados durante sua permanência nas dependências da Prefeitura. 
1.1.5. Durante a integração os técnicos da Contratada deverão informar sua função no projeto, 
dados para contato, apresentar de forma sumária os procedimentos a serem adotados, as datas e os 
períodos previstos para as atividades a serem realizadas, o tempo estimado de duração, entre outros 
necessários a permitir com que os órgãos e servidores se organizem em suas rotinas funcionais. 
1.1.6. Tal procedimento será obrigatório no decorrer do contrato para todo e qualquer novo 
colaborador da Contratada que venha a atuar junto à Prefeitura. 
 

1.2. Implantação de interface para troca de informações (sistema de requisição de serviço) 
1.2.1. A Contratada deverá disponibilizar e manter, durante a vigência do contrato, em tempo 
integral, inclusive sábados, domingos e feriados, Sistema de Abertura e Controle de Ordem de Serviços 
via web. O sistema disponibilizado deverá conter dispositivo para anexação de documentos, permitindo ao 
usuário ilustrar suas dúvidas, problemas e solicitações. 
1.2.2. O sistema deverá permitir a troca de informações seguras entre equipes da Prefeitura e da 
Contratada e organizar os fluxos relacionados ao transacionamento de documentos, dados e informações. 
1.2.3. O sistema deverá permitir ainda com que os servidores públicos possam requerer serviços 
de suporte e manutenção da solução integrada e acompanhar todo o trâmite da solicitação. 
1.2.4. As informações geradas no sistema devem permanecer disponíveis para acesso aos 
gestores do contrato para avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, cumprimento de 
prazos e obrigações. 
 

1.3. Levantamento da legislação aplicável e identificação dos fluxos e regras de negócio 
fundamentais para implantação dos sistemas contratados 
1.3.1. A Prefeitura fornecerá acesso à Contratada a toda a legislação (Leis, Decretos, 
Regulamentos e Instruções) vigente à data da implantação, necessárias à customização, parametrização 
e configuração dos sistemas contratados. 
1.3.2. A Contratada deverá identificar e descrever os principais fluxos operacionais e de processos 
em uso na Prefeitura relacionados ao CTI, formulando por escrito seus questionamentos a respeito de 
dúvidas relacionadas à legislação fornecida e aos fluxos e processos mapeados. 
1.3.3. A Prefeitura, através dos servidores públicos designados, responderá em até 05 (cinco) dias 
todos os questionamentos encaminhados pela Contratada. 
1.3.4. Após análise da legislação e dos fluxos e processos vigentes, a Contratada deverá realizar 
reunião com os servidores públicos designados para apresentação dos fluxos de processos mapeados.  
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1.3.5. Os servidores públicos designados deverão manifestar anuência quanto aos fluxos e processos 
mapeados.  
 

2. Elaboração, apresentação, análise e aprovação do plano de execução 
 

2.1. Desenvolvimento do plano de execução 
2.1.1. A implantação da solução integrada descrita neste Termo de Referência deverá ser executada 
conforme definido no Plano de Execução a ser elaborado pela Contratada, contendo o planejamento das 
atividades a ser utilizado para o acompanhamento da execução do contrato.  
2.1.2. Na elaboração do Plano de Execução a Contratada deverá utilizar metodologias ágeis e 
amplamente difundidas no mercado, considerando os temas abaixo relacionados: 
2.1.2.1. Conhecimento do problema: contém a contextualização do projeto, apresentando sua 
problematização e a solução proposta. Deverá ser apresentada uma visão geral sobre as questões 
urbanas envolvidas no projeto. Também deverão ser apresentadas os requisitos, as premissas e as 
restrições do projeto, além dos benefícios esperados. 
2.1.2.2. Plano de trabalho: contém as macro atividades a serem desenvolvidas para atingimento dos 
objetivos propostos. A metodologia de execução deverá ser detalhada indicando como as tarefas 
previstas nas atividades serão realizadas. 
2.1.2.2.1. O Plano de trabalho deverá contemplar o Programa de Treinamento com o objetivo inserir 
nas rotinas administrativas da Prefeitura os processos e tecnologias fornecidos no projeto. Os 
treinamentos poderão ocorrer por meio de palestras, workshops, reuniões presenciais e remotas, tutoriais, 
suporte e outros meios que se julgar necessários. O documento deverá conter: 
2.1.2.2.1.1. O conteúdo programático, carga horária e público-alvo dos treinamentos 
2.1.2.2.1.2. A associação do treinamento a cada uma das etapas e fases do projeto e aos softwares 
licenciados no projeto.  
2.1.2.3. Plano de recursos humanos: relaciona as partes envolvidas e que podem ser impactadas pelo 
Projeto; 
2.1.2.4. Plano de qualidade: relaciona os procedimentos que serão utilizados para gerenciar os aspectos 
da qualidade do projeto, considerando a conformidade com os requisitos e os resultados das medições de 
controle, para garantir o uso de padrões de qualidade e definições operacionais apropriadas. Para 
determinar a qualidade final dos produtos e serviços a serem desenvolvidos no projeto a Contratada 
deverá indicar os padrões mínimos de qualidade ou de nível de serviço que serão garantidos e a forma 
como serão avaliados os padrões de qualidade do projeto e do produto. 
2.1.2.5. Avaliação de risco: identifica e avalia os pontos críticos para o sucesso do projeto, apontando 
soluções preventivas. O plano de avaliação de riscos deverá considerar, obrigatoriamente: 
2.1.2.5.1. Descrição do risco e do impacto que pode causar;  
2.1.2.5.2. O grau de severidade do risco; 
2.1.2.5.3. A categoria do risco; 
2.1.2.5.4. A ação prevista para sua mitigação; 
2.1.2.5.5. O responsável pela ação; 
2.1.2.5.6. A previsão de ocorrência. 
2.1.2.6. Referências técnicas: contém o dicionário de termos e referências técnicas utilizadas no Projeto. 
 

2.2. Apresentação do Projeto Executivo 
2.2.1. O Projeto Executivo deverá ser apresentado ao gestor do contrato e aos servidores públicos 
designados em reunião a ser conduzida pela Contratada, realizada em local definido pela Prefeitura. 
2.2.2. A apresentação deverá abordar os temas que formam o Projeto Executivo. 
2.2.3. A reunião será encerrada com a definição, pelos presentes, dos responsáveis indicados pela 
Prefeitura que estarão envolvidos na aprovação do Projeto Executivo. 
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2.3. Aprovação do Projeto Executivo 
2.3.1. Durante a fase de análise do Projeto Executivo a Contratada deverá manter canal de 
comunicação de sua equipe técnica com os responsáveis indicados pela Prefeitura para esclarecimento 
de dúvidas, obtenção de sugestões e eventual apontamento de correções que se fizerem necessárias. 
2.3.2. Após o período de análise, o Projeto Executivo, com as eventuais alterações efetuadas, será 
apresentado aos responsáveis indicados pela Prefeitura para aprovação final. 
2.3.3. O Projeto Executivo aprovado será apostilado no processo administrativo de Contratação, 
passando a fazer parte integrante do Contrato. 
 

II - IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO - CTI 
 

3. Mapeamento de Dados 
3.1. Mapeamento das fontes de dados relacionadas no Termo de Referência para constituição 
do CTI (data mapping) 
3.1.1. A Contratada deverá proceder à identificação das fontes de dados relacionadas abaixo e 
disponíveis para a constituição do CTI: 
3.1.1.1. Dado fonte corporativo: 
3.1.1.1.1. Cadastro imobiliário do sistema tributário (Município) 
3.1.1.2. Dados Setoriais para enriquecimento do CTI:  
3.1.1.2.1. Cadastro mobiliário do sistema tributário (Município) 
3.1.1.2.2. Cadastro de empresas (Receita Federal) 
3.1.1.2.3. Cadastro do Registro de Alunos – RA (Secretaria de Estado da Educação) 
3.1.1.2.4. Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de saúde – CNES (Ministério da Saúde) 
3.1.1.2.5. Cadastro de usuários do Cartão Nacional de Saúde – CNS (Ministério da Saúde) 
3.1.1.2.6. Cadastro do Sistema Único da Assistência Social – CadSuas (Ministério da Cidadania); 
3.1.1.2.7. Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único (Ministério da 
Cidadania); 
3.1.2. O acesso aos dados será garantido pela Prefeitura, mediado pelos órgãos gestores da 
informação, nos termos previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI) cotejada com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
3.1.3. A Prefeitura disponibilizará acesso à Contratada das bases de dados que serão submetidas 
ao processo de mapeamento, com a identificação dos dados e de seus atributos. 
3.1.4. Deverão ser previstas reuniões com os órgãos gestores das bases de dados, a fim de 
determinar o procedimento de acesso, coleta e uso das informações para os fins pretendidos no projeto. 
3.1.5. O mapeamento dos dados deverá conter a definição de regras de validação e critérios para 
higienização do dado, observadas, quando aplicáveis, as normas de proteção de dados. 
3.1.6. Deverão ser descritos de forma destacada no respectivo layout, no mínimo: 
3.1.6.1. Formato; 
3.1.6.2. Semântica; 
3.1.6.3. Critérios de validação. 
 

3.2. Inventariamento dos dados fonte corporativos que serão transacionadas pelo CTI com os 
demais sistemas informatizados implantados na Prefeitura através de camada de serviço web 
 

3.2.1. Para os dados fontes corporativos deverá ser realizado, pela Contratada, o inventariamento 
dos atributos considerados essenciais para constituição do CTI.  
3.2.2. O inventariamento poderá ser realizado através de entrevistas e/ou questionários e tem como 
objetivo a identificação e classificação dos dados e compreensão do ciclo de vida destes dados dentro da 
Prefeitura. 
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3.2.3. O inventariamento deverá refletir o caminho a ser percorrido pelo dado dentro da Prefeitura, 
incluindo os processos e procedimentos pelos quais o dado transitará o tratamento que o dado será 
submetido, o nível de segurança da base de dados, entre outras informações necessárias para a análise 
de vulnerabilidades técnicas e jurídicas. 
3.2.4. Como resultado do inventariamento dos dados deverão ser descritos, através de fluxo de dados, o 
uso do dado pelas áreas da Prefeitura, a descrição das etapas de coleta, armazenagem, sanitização, 
enriquecimento, processamento, segmentação, inferências, transferências e descarte (quando for o caso). 

3.2.5. Na elaboração dos fluxos dos dados fonte corporativos, sujeitos às normas da LGPD, a 
Contratada deverá prever: 
3.2.5.1. Identificação do tipo dos dados fonte corporativos (cadastrais; transacionais; especiais; sensíveis) 

3.2.5.2. Classificação dos dados fonte corporativos quanto à relevância da informação para constituição 
do CTI (informação sem interesse; informação potencial; informação mínima; informação crítica); 

3.2.5.3. Volume de tráfego e frequência do fluxo de transacionamento dos dados fonte corporativos entre 
a fonte do dado e o CTI (online, diária, semanal, mensal) 
3.2.5.4. Tecnologias a serem utilizadas nesse fluxo de dados; 
3.2.5.5. Locais de Armazenamento dos dados fonte corporativos, indicando os locais onde o dado é 
coletado, armazenado, tratado ou processado, especificando se o local é interno ou externo à Prefeitura; 
3.2.5.6. Origem dos dados fonte corporativos (entradas) e canais de captura de dados (eg: site, 
aplicativos, estabelecimentos físicos) 
3.2.5.7. Uso dos dados fonte corporativos pela área de comunicação da Prefeitura, informando quais tipos 
de dados são utilizados em mensagens, informativos, notificações e outros instrumentos;  
3.2.5.8. Identificar possíveis compartilhamentos dos dados fonte corporativos com terceiros (eg: 
escritórios de contabilidade etc.), indicando quais dados são compartilhados, quem tem acesso ao dado e 
as tecnologias utilizadas no compartilhamento. 
3.2.5.9. Identificar o compartilhamento dos dados fonte corporativos com outros órgãos e esferas de 
governo, informando quais dados são compartilhados. 
3.2.5.10. Informar a base legal referente aos fluxos descritos que regulamenta a coleta e uso dos 
dados fonte corporativos. 
3.2.5.11. Informar o prazo que o dado deve ser retido e período para extinção dos dados fonte 
corporativos. 
3.2.6. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo custodiamento dos dados fonte corporativos durante 
o período de vigência do Contrato. 
3.2.7. Para os dados fonte corporativos, no processo de inventariamento, deverão ser analisadas pela 
Contratada as integrações potenciais entre o CTI e o sistema tributário imobiliário implantado na 
Prefeitura, a fim de garantir a interoperabilidade dos dados para a constituição do cadastro técnico-fiscal.  
 

4. Disponibilização da solução para extração, transformação e carregamento de dados (ETL) 
para constituição do CTI 
 

4.1. Especificações técnicas para solução de unificação dos dados 
4.1.1. Os dados fornecidos pela Prefeitura deverão ser transformados e organizados em esquemas, de 
acordo com a função que desempenharão no CTI, observadas as diretrizes abaixo: 
4.1.1.1. Grupamento de dados fonte corporativos: dados para os quais o CTI deverá se constituir fonte 
de consulta para diferentes sistemas informatizados em uso no Município, de forma a constituir Registros 
Mestres a serem utilizados para a conectividade entre os demais dados: 
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4.1.1.1.1. Registros mestres de imóveis: dados do Cadastro de Imóveis Urbanos do Município. 
Informações cadastrais relativas aos imóveis localizados nos espaços urbanos e demais componentes 
geográficos considerados importantes para caracterizar a riqueza do solo urbano e seus equipamentos 
4.1.1.1.2. Registros mestres de endereços urbanos: dados de Endereços geoespacializados 
correspondentes aos imóveis urbanos do Município. Informações cadastrais relativos à localização de 
imóveis, tais como logradouro, número, CEP, complemento, bairro e dados geográficos considerados 
importantes para caracterizar um endereço comercial ou residencial localizado no Município. 
4.1.1.2. Grupamento de dados vetoriais: Os dados vetoriais disponibilizados pelo Município em 
diferentes formatos e extensões deverão ser ajustados pela Contratada de acordo com os parâmetros de 
Datum SIRGAS2000 e Projeção Cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) e convertidas para 
formato compatível com o Sistema de Informações Geográficas fornecido, efetuando-se a atribuição do 
componente espacial aos respectivos dados tabulares: 
4.1.1.2.1. Camada de Arruamento Digital (dado geográfico e base tabular), a ser utilizada como 
referência de precisão para os ajustes geométricos das demais camadas espaciais e para espacialização 
de endereços urbanos. 
4.1.1.2.2. Base Cadastral Municipal de Logradouros, fornecida pelo Município, contendo nomenclatura 
e atos normativos relativos à denominação oficial. A base de logradouros municipal deverá ser validada 
tomando como referência a Camada de Arruamento Digital, com tratamento de eventuais divergências 
que possam importar em perda de qualidade dos padrões estabelecidos. 
4.1.1.2.3. Endereços: Base de logradouros do Código de Endereçamento Postal - CEP, contendo 
nomenclatura das vias públicas e dos bairros e faixa de CEP disponibilizada pelos Correios para todo o 
Município. A base DNE dos Correios deverá ser validada tomando como referência a Camada de 
Arruamento Digital (nomenclatura CEP e nomenclatura Base de Arruamentos), com eliminação de 
eventuais divergências que possam importar em perda de qualidade dos padrões estabelecidos 
4.1.1.2.4. Bairros. 
4.1.1.2.5. Equipamentos urbanos da área de saúde, educação e assistência social. 
4.1.1.2.6. Zoneamentos urbanísticos (macrozoneamento e zoneamento de uso do solo). 
4.1.1.2.7. Setores fiscais. 
4.1.1.2.8. Quadras fiscais. 
4.1.1.2.9. Lotes. 
4.1.1.2.10. Edificações. 
4.1.1.2.11. Perímetro urbano. 
4.1.1.2.12. Setores censitários utilizados no Censo/IBGE 2010, com limites devidamente ajustados à 
Camada de Arruamento Digital, com eliminação de eventuais divergências que possam importar em 
perda de qualidade dos padrões estabelecido; 
4.1.1.3. Grupamento de dados setoriais, para os quais o CTI constitui-se como um repositório para 
as informações geradas pelos diferentes sistemas informatizados em uso no Município, de forma a 
enriquecer os dados fonte corporativos e constituir Painéis de Governo e Salas de Situação:  
4.1.1.3.1. Área de finanças públicas:  
I Cadastro de empresas e profissionais autônomos (atividades econômicas): dados das 
Empresas, sociedades em geral e profissionais autônomos estabelecidos no Município que 
exercem suas atividades nos diferentes segmentos da atividade econômica. 
II Lançamentos tributários imobiliários do exercício fiscal vigente. 
4.1.1.3.2. Área Social Básica: 
III Cadastro do Estabelecimento Educacional (Educação - base R.A./Secretaria Estadual de 
Educação); 
IV Cadastro de Alunos (Educação - base R.A./Secretaria Estadual de Educação); 
V Cadastro das Unidades de Saúde (Saúde - base CNES/Ministério da Saúde); 
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VI Cadastro de usuários da Rede (Saúde - base CNS/Ministério da Saúde); 
VII Cadastro de CRAS e CREAS (Assistência Social - base CadSuas/Ministério da Cidadania); 
VIII Cadastro de famílias do Cadastro Único (Assistência Social - base Cadastro Único/Ministério da 
Cidadania); 
IX Cadastro de beneficiários do Bolsa Família (Assistência Social - base Cadastro Único/Ministério da 
Cidadania). 
 

4.2. Disponibilização de solução de ETL para captura dos dados no ambiente computacional do 
Projeto 
4.2.1. Características principais da solução de ETL: 
4.2.1.1. Possuir solução que possibilite a realização de todas as configurações, parametrizações e 
manutenções necessárias ao perfeito funcionamento do sistema, permitindo o estabelecimento de regras 
pré-definidas de funcionamento e de acesso aos dados fonte, visando a proporcionar agilidade à 
implementação do sistema. 
4.2.1.2. Além do histórico de operações a solução deverá armazenar e disponibilizar para a Prefeitura, 
através de consultas, os registros de possíveis inconsistências de dados encontradas pela solução.  
4.2.2. Especificações Técnicas obrigatórias da solução: 
4.2.2.1. A solução de captura de dados deve permitir a utilização de fontes primárias de dados (origem) 
para fonte secundária (destino), de geração de subconjuntos de dados através de conexões feitas de 
forma direta (conexão nativa) para os principais SGBDs comuns de mercado (Oracle, SQL Server ou 
PostgreSQL), assim como também permitir a utilização de conexões indiretas (ODBC ou JDBC); 
4.2.2.2. As fontes primárias de dados poderão ser também arquivos XMLs, Json, arquivos textos fixos e 
delimitados ou arquivos geográficos shapefile; 
4.2.2.3. O sistema dever permitir rastreabilidade dos dados unificados (identificação da origem do dado); 
4.2.2.4. O sistema proposto deve manter histórico de atualização dos dados; 
4.2.2.5. O processo de enriquecimento de dados deve gerar Registros Mestres a serem disponibilizados 
através de serviços web para consumo dos diferentes sistemas informatizados em uso no Município; 
4.2.2.6. Os componentes de qualidade de dados devem estar customizados para atender a necessidades 
do Brasil, possuindo informações como, por exemplo:  
4.2.2.6.1. Endereços e nomes brasileiros,  
4.2.2.6.2. Validação de documentos como CNPJ, CPF, entre outros; 
4.2.2.6.3. Padronização de telefones para o mercado brasileiro; 
4.2.2.6.4. Correção e padronização de email; 
4.2.2.6.5. Validação de tipos de dados: número, data, caractere. 
4.2.2.7. A solução ofertada não poderá possuir limitação de volume de dados para processamento (leitura 
e gravação). 
 

5. Execução dos serviços de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados 
 

5.1. Extração dos dados para o ambiente de projeto 
5.1.1. A Contratada deverá implantar e manter, durante todo o contrato, serviço para extração de dados 
diretamente das bases de dados fonte, com o objetivo de disponibilizar para a Prefeitura um Cadastro 
Técnico Imobiliário permanentemente atualizado, capaz de integrar as diferentes bases de informação 
disponíveis, promovendo o saneamento dos dados e gerando uma matriz de inteligência e de integração 
de Governo. 
5.1.2. A Contratada deverá desenvolver funcionalidades para extração, transformação e carregamento 
de dados geográficos para constituição do Mapa Urbano Básico do Município, contemplando as tarefas 
definidas abaixo: 
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5.1.2.1. O Mapa Urbano Básico - MUB que integra o CTI deverá contemplar feições cartográficas 
necessárias e suficientes para suportar as funções automatizadas de análise espacial, a serem utilizadas 
nos sistemas fornecidos pela Contratada. 
5.1.2.2. Nesse sentido a Contratada deverá prever, na fase de implantação a extração, ajustes e 
complementação das feições do MUB disponíveis no Município.    
5.1.2.3. Caso as feições cartográficas fornecidas pela Prefeitura não atendam às especificações do 
Cadastro Técnico Imobiliário, a Contratada deverá notificar formalmente a Prefeitura da ocorrência para, 
em caráter de urgência, providenciar os meios necessários para obtenção das informações necessárias 
para que a Contratada providencie a confecção da Camada Cartográfica; 
5.1.2.4. A Contratada deverá analisar a informação recebida, fornecendo relatório detalhado das 
possíveis inconsistências e irregularidades encontradas; 
5.1.2.5. A Prefeitura mediante auxílio técnico da Contratada envidará esforços para análise e 
correção das inconsistências e irregularidades encontradas e apontadas no relatório fornecido; 
5.1.2.6. O MUB deverá conter no mínimo o zoneamento urbanístico e ambiental, a localização dos 
endereços urbanos válidos, a localização geográfica das inscrições do Cadastro Imobiliário e os limites de 
bairros. As camadas deverão ser homologadas pela Prefeitura e publicadas através de Portal web, 
constituindo-se como base oficial de Dados Espaciais do Município. 
 

5.2. Aplicação das regras de higienização e padronização dos dados 
5.2.1. O serviço de transformação e carregamento dos dados de uso na Prefeitura relacionados no 
item 3.1.1 deverá conter rotinas automatizadas para eliminação de duplicidades, incompletudes e 
desatualizações das informações detectadas nos cadastros que integram o Grupamento de dados fonte 
corporativos, fornecendo à Administração uma visão completa dos diversos tipos de vínculos e 
relacionamentos existentes entre esses cadastros e aqueles contidos no Grupamentos de dados Setoriais 
e Grupamento de dados vetoriais. 
5.2.2. Os procedimentos para transformação dos dados devem estar baseados em lógicas e 
algoritmos de duplicação, promovendo cruzamento de informações relevantes, de forma total ou parcial 
do cadastro, como nomes, números de documentos, meios de comunicação e endereços.  
5.2.3. A Contratada deverá de duplicar os dados de pessoas físicas através do atributo de CPF 
convalidando a informação de nome, nome da mãe e data de nascimento, utilizando fonte de dado 
externa pública ou privada, devendo neste último caso arcar com os custos eventualmente incidentes 
sobre a consulta. 
5.2.4. A construção do grupamento de dados fonte corporativos deve consolidar os cadastros, com 
a criação de vínculos entre estes e as entidades com as quais se relacionam, mantendo a origem das 
informações.  
5.2.5. Os procedimentos de higienização e padronização dos dados fonte corporativos deverão ter 
eficácia igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sucesso, considerando os cadastros que possuem 
CPF ou CNPJ. 
 

5.3. Enriquecimento dos dados fonte corporativos para geração dos registros mestres  
5.3.1. As informações cadastrais mais importantes constantes dos dados fonte corporativos do 
Município serão integradas ao CTI após passarem por um processo de extração, transformação e 
enriquecimento, que permitirá a eliminação ou reduziras redundâncias, erros, omissões e 
desatualizações; 
5.3.2. As normas a serem utilizadas para garantia da qualidade do dado são aquelas destinadas à 
unificação dos dados constantes dos dados fonte corporativo se aquelas existentes no Grupamento de 
dados setoriais para formação dos Registros-Mestres, além de dados de camada de arruamento digital e 
de endereços urbanos geoespacializados, a serem utilizados nas rotinas de espacialização de 
informações disponíveis no CTI;  
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5.3.3. O enriquecimento das informações através do Grupamento de dados setoriais e Grupamento de 
dados vetoriais deverá permitir a agregação de novas informações ou atualização no Grupamento de 
dados fonte corporativos, mantendo contínuo o processo de melhoria da qualidade dos dados. 
5.3.4. Os dados não homologados em razão de inconsistências severas, que influenciem nas 
funcionalidades mínimas dos sistemas e serviços, deverão ser registrados pela Contratada em relatórios 
específicos apontando as inconsistências e irregularidades encontradas.  
5.3.5. A Contratada deverá gerar os relatórios em formato a ser definido no Projeto Executivo, 
informando as inconsistências identificadas de forma a permitir o correto entendimento e ações por parte 
da Prefeitura.  
5.3.6. A Prefeitura será responsável pela análise e correção das irregularidades e inconsistências 
severas identificadas no relatório fornecido pela Contratada.  
 

5.4. Carregamento dos dados para CTI 
5.4.1. Os dados homologados deverão ser convertidos para o CTI. 
5.4.2. As rotinas de extração e transformação implementadas deverão garantir o transacionamento dos 
dados e a integridade das informações inseridas no CTI. 
5.4.3. As rotinas de transacionamento de dados deverão ser programadas para executar as operações 
em datas e horários pré-definidos no Projeto Executivo, de forma automatizada, para que seja possível, 
receber em periodicidade conhecida as informações de inclusões, alterações ou exclusões, evitando 
comprometer a atualização e a consistência das informações carregadas. 
5.4.4. As rotinas de transacionamento de dados deverão permanecer “on-line”, com dispositivos de 
controle, que permitam aos gestores municipais monitorar a troca de informação entre os envolvidos 
através de solução disponível em ambiente web. 
5.4.5. As rotinas de transacionamento de dados deverão utilizar de workflows parametrizáveis com 
multietapas, controle de tempo e escalonamento de atividades, além de geração de logs que permitam 
rastreamento da operação, na forma estabelecida na LGPD. 
 

6. Implantação de sistema informatizado para consulta através de Salas de Situação às 
informações do CTI 
 

6.1. Painel de monitoramento do desenvolvimento urbano 
6.1.1. Os dados fonte corporativos do CTI deverão ser utilizados pela Contratada para implantação de 
Painéis de Monitoramento do Desenvolvimento Urbano, com especificações constantes do Projeto 
Executivo, observado o que segue: 
6.1.1.1. Painel para consulta dos imóveis localizados no espaço urbano do Município de através de filtro, 
no mínimo, por inscrição imobiliária, setor fiscal, quadra fiscal, lote, loteamento original, quadra do 
loteamento original, lote do loteamento original, endereço (logradouro e número), proprietário, forma de 
ocupação (ex. não edificado, edificado), tipo de patrimônio (ex. particular, público municipal, religioso), 
situação de ocupação (ex. meio, esquina, encravado), área do terreno, área construída, uso do imóvel, 
tipo e padrão de construção. Os resultados devem ser apresentados em formato de relatório analítico com 
os dados cadastrais dos imóveis (número da inscrição imobiliária, proprietário, endereço, setor fiscal, 
quadra fiscal, lote, área do terreno, área construída, situação, forma de ocupação, uso do imóvel, tipo e 
padrão da construção principal) e visão espacial dos endereços dos imóveis. 
6.1.1.2. Painel para visualização das informações da área imobiliária através de gráficos e relatórios 
totalizadores apresentando, no mínimo, imóveis por zona fiscal, imóveis por tipo de ocupação, valor venal 
por zona fiscal, imóveis edificados por características da construção principal, imóveis edificados por tipo 
de uso, imóveis por loteamento, imóveis por zona de uso do solo, imóveis edificados por padrão 
construtivo. 
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6.2. Painel de Monitoramento da Área Setorial 
6.2.1. Os dados do grupamento setorial carregados para o CTI deverão ser apresentados pela 
Contratada em Painéis de Monitoramento para caracterização do perfil da ocupação do imóvel, com 
especificações constantes do Projeto Executivo, observado o que segue: 
6.2.1.1. Painel para consulta das empresas e profissionais autônomos inscritos no cadastro mobiliário 
do Município através de filtros, no mínimo, por nome ou razão social, por número do CPF ou CNPJ, por 
data de abertura, por endereço, por porte (microempresa, empresa de pequeno porte, 
microempreendedor individual, outros), por área da atividade, por atividade econômica. Os resultados 
devem ser apresentados em formato de relatório analítico com os dados cadastrais das empresas e 
profissionais autônomos e visão espacial dos endereços de estabelecimento fiscal destas 
6.2.1.2. Painel para consulta dos dados relacionados à Educação e carregados no CTI, considerando 
os alunos matriculados através de filtros, no mínimo, por escola, por nome do aluno, por sexo, por data de 
nascimento, filiação materna e/ou paterna, escola, grau e série, idade ou data de nascimento. Os 
resultados devem ser apresentados em formato de relatório analítico com os dados cadastrais dos alunos 
e visão espacial dos endereços de residência destes e das escolas.  
6.2.1.3. Painel para consulta dos dados relacionados à Saúde e carregados no CTI, considerando 
filtros por nome do paciente ou por número de CNS. Os resultados devem ser apresentados em formato 
de relatório analítico com os dados cadastrais dos pacientes e visão espacial dos endereços de residência 
destes e visão espacial das unidades de saúde. 
6.2.1.4. Painel para consulta dos dados relacionados à Assistência Social e carregados no CTI, 
considerando filtros por unidade assistencial, por número do prontuário, por membros ou por chefe da 
família. Os resultados devem ser apresentados em formato de relatório analítico com os dados cadastrais 
do chefe da família e visão espacial dos endereços de residência da família e das unidades assistenciais. 
 

7. Homologação e atestação dos serviços de implantação do Cadastro Técnico Imobiliário 
 

7.1. Disponibilização do Termo Circunstanciado de entrega definitiva dos serviços (art. 73, I, b da 
lei 8.666/93) 
7.1.1. A Contratada deverá elaborar minuta do Termo Circunstanciado contendo o detalhamento 
das atividades realizadas, incluindo as evidências da execução (atas de reunião, fotografias, imagens dos 
sistemas e relatórios sintéticos). 
 

7.2. Apresentação e discussão do Termo Circunstanciado 
7.2.1. A Contratada deverá protocolar a minuta do Termo Circunstanciado na Prefeitura e 
apresentar o conteúdo do documento para o gestor do Contrato.  
7.2.2. O gestor do Contrato designado pela Prefeitura conduzirá análise junto aos servidores 
envolvidos no projeto para validação do conteúdo constante do Termo Circunstanciado apresentado.  
 

7.3. Emissão do Atestado de Entrega definitiva do módulo 
7.3.1. O gestor do Contrato firmará com a Contratada o Termo Circunstanciado de entrega 
definitiva em até 30 dias, contados da data de protocolo da minuta, comprovando o recebimento do 
serviço a adequação da entrega aos termos contratuais. 

 

Cronograma de implantação do Cadastro Técnico Imobiliário 
 

Item Descrição 1o.mês 2o.mês 3o.mês 4o mês 5o.mês 6o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução             

2 
Disponibilização de solução de ETL para captura dos 

dados no ambiente computacional do Projeto             

3 Extração dos dados para o ambiente de projeto             

4 Aplicação das regras de higienização e padronização 
dos dados             
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5 Enriquecimento dos dados fonte corporativos para 
geração dos registros mestres             

6 Carregamento dos dados para CTI             

7 Implantação do painel de monitoramento do 
desenvolvimento urbano             

8 
Implantação do painel de monitoramento da área 

setorial             

9 Homologação e atestação dos serviços de 
implantação do Cadastro Técnico Imobiliário 

            

 

III – LICENCIMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO 
 

8. Licenciamento de uso de Sistema de Informação Geográfica - SIG desktop para Gestão do 
Cadastro Técnico Físico Territorial 
8.1. Sistema suportado sobre ambiente de geo processamento, com funcionalidades para manutenção 
da base digital cartográfica do CTI com funcionalidades para edição de camadas vetoriais. 
8.2. A Contratada deverá fornecer licença, durante o período de vigência do Contrato, do sistema 
descrito nesse item para uso da Prefeitura, incluindo os serviços de implantação, suporte e manutenção 
corretiva, conforme descrito neste Termo de Referência. 
8.3. A Contratada deverá prever no sistema informatizado, obrigatoriamente, as interfaces e 
funcionalidades para a inclusão, exclusão, alteração e consulta das entidades abaixo detalhadas: 
8.3.1. Logradouros – identificação cadastral de logradouros permitindo a segmentação em trechos, e a 
espacialização do logradouro e trechos de forma individualizada; 
8.3.2. Bairros – identificação cadastrados bairros permitindo a espacialização dos polígonos 
representativos dos limites geográficos;  
8.3.3. Zoneamento de valor do solo – Identificação cadastral dos zoneamentos de valor da Planta 
Genérica de Valores do Município, permitindo a espacialização dos polígonos representativos dos limites 
geográficos;  
8.3.4. Zoneamento urbanístico – Identificação cadastral dos zoneamentos urbanísticos do Município, 
permitindo a espacialização dos polígonos representativos dos limites geográficos. O zoneamento de uso 
do solo deverá ser aquele utilizado para análise espacial da viabilidade de estabelecimento de empresas 
no sistema de gestão do cadastro da atividade econômica; 
8.3.5. Setores Fiscais – identificação cadastral dos setores fiscais permitindo a espacialização de 
polígonos representativos dos limites geográficos;  
8.3.6. Quadras Fiscais - identificação cadastral das quadras fiscais permitindo a espacialização de 
polígonos representativos dos limites geográficos; 
8.3.7. Faces de quadras – identificação cadastral das faces de quadras, permitindo informar a 
infraestrutura e serviços urbanos disponíveis relacionando-a ao logradouro fronteiro.  
8.3.8. Condomínios horizontais e verticais – identificação cadastral dos condomínios horizontais e 
verticais permitindo a sua localização geográfica. 
8.3.9. Loteamentos - identificação cadastral dos loteamentos permitindo a espacialização de polígonos 
representativos dos limites geográficos; 
8.3.10. Lotes – identificação cadastral dos lotes permitindo a espacialização de polígonos representativos 
dos limites geográficos; 
8.3.11. Edificações – identificação cadastral das edificações permitindo a espacialização de polígonos 
representativos da área construída. O sistema deverá permitir o cadastramento de múltiplas edificações 
para uma mesma inscrição imobiliária. A área edificada deverá ser obtida automaticamente a partir da 
informação geográfica da área do polígono, a fim de permitir análises comparativas com a área edificada 
constante no cadastro fiscal;     
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8.3.12. Endereço - Os endereços atribuídos aos imóveis do cadastro físico territorial deverão estar 
disponíveis para os demais sistemas fornecidos, bem como para consulta dos demais sistemas 
implantados na Prefeitura através de serviços web;  
8.3.13. O sistema deve permitir ao interessado solicitar atualização cadastral dos dados do imóvel 
através de Portal web; 
8.3.13.1. O sistema deve permitir ao contribuinte a atualização do cadastro do imóvel utilizando 
formulário disponível em ambiente web, prevendo, no mínimo, as informações do responsável tributário 
(nome/razão social, data de nascimento/data de abertura, CPF/CNPJ, RG/inscrição estadual), endereço 
de notificação, telefone e e-mail.  
8.3.13.2. O contribuinte ou responsável deverá ter acesso online aos dados do Cadastro objeto da 
atualização, utilizando senha pessoal e intransferível.  
8.3.13.3. Os dados disponíveis devem contemplar informações geográficas, tais como imagem aérea, 
foto frontal de fachada, polígonos do lote e da(s) edificação (ões).  
8.3.13.4. Durante o preenchimento do formulário web o contribuinte poderá anexar imagens e 
documentos exigidos pela legislação.  
8.3.13.5. O formulário web deverá permanecer disponível no ambiente eletrônico para homologação 
dos servidores públicos designados pela Prefeitura.   
8.3.13.6. O ato de homologação deverá promover a atualização automática do cadastro do imóvel no 
Cadastro Físico Territorial.  
8.3.14. O sistema deve conter módulo web de Portal, utilizando tecnologia Web Map Service, para 
publicação dos dados geográficos produzidos no projeto, utilizando arquitetura de software para acesso 
distribuído a dados geo espaciais e recursos de geo processamento em geral, utilizando modelo de dados 
OGM (Open Geo data Model).  
8.3.14.1. O sistema deve permitir a consulta em ambiente web dos dados geográficos produzidos no 
projeto, em padrão open gis em bases de acesso aberto:  
I Dados contínuos, tais como imagem aérea; 
II Geobjetos, tais como os limites de bairros e loteamentos os logradouros e outros componentes do Mapa 
Urbano Básico;  
8.3.14.2. O sistema deve permitir que outras camadas cartográficas produzidas pela Prefeitura, em 
padrão Open Gis, possam ser estilizadas e publicadas no Portal Web, garantindo aos servidores públicos 
ampliar os conteúdos geográficos publicados.  
8.4. O sistema deve ser disponibilizado de acordo com o cronograma abaixo: 

 

Cronograma de implantação do Sistema de Informação Geográfica – SIG desktop para Gestão do 

Cadastro Físico Territorial 

Item Descrição 1o.mês 2o.mês 3o.mês 4o.mês 5o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução           

2 Disponibilização do sistema no ambiente tecnológico do 
projeto           

3 Customização e parametrização do sistema            
4 Treinamento de usuários           

5 Homologação pela Prefeitura da implantação do sistema           
 

9. Licenciamento de uso de sistema para gestão digital de processos relativos à aprovação de 
plantas e projetos 
9.1. Sistema em ambiente web para tramitação digital de processos relativos à aprovação de plantas e 
projetos de obras particulares, com funcionalidades para emissão de alvarás e habite-se para uso de 
profissionais que operam na área de construção civil, com rotinas de inteligência geográfica para análise 
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das diretrizes urbanísticas aplicáveis segundo o zoneamento de uso e ocupação do solo e o mapa digital 
de localização do imóvel;  
9.2. A Contratada deverá fornecer licença, durante o período de vigência do Contrato, do sistema 
descrito nesse item para uso da Prefeitura, incluindo os serviços de implantação, suporte e manutenção 
corretiva, conforme descrito neste Termo de Referência. 
9.3. A Prefeitura pretende que a Contratada forneça sistema baseado em SIG, a fim de permitir o uso 
da camada cartográfica produzida no projeto nos processos de aprovação de plantas e projetos de obras 
particulares. 
9.4. Especificações técnicas obrigatórias do sistema: 
9.4.1. O sistema deve permitir aos proprietários de imóveis e profissionais do segmento de construção 
civil manter o acompanhamento de processos de aprovação de projetos de obras de construção civil 
através da web, evitando a necessidade de deslocamentos para atendimentos presenciais nos guichês da 
Prefeitura;  
9.4.2. A Contratada deve se responsabilizar pela customização e parametrização do sistema ofertado, 
considerando a legislação fornecida pela Prefeitura e os fluxos de processos elaborados juntamente com 
os servidores públicos designados.  
9.4.3. O sistema deve permitir com que os servidores públicos possam utilizar as rotinas informatizadas 
disponíveis no sistema web fornecido para manifestações e acompanhamento da tramitação dos 
processos digitais; 
9.4.4. O sistema deve dispor de rotinas que incrementem a eficiência dos órgãos envolvidos nos 
procedimentos de aprovação de plantas e projetos de obras particulares, desde a emissão do alvará de 
aprovação de projeto até a expedição do habite-se, operando integralmente sobre o mesmo banco de 
dados das demais soluções ofertadas. 
9.4.5. O sistema deve permitir aos servidores públicos controlar os prazos de tramitação do processo 
digital em fases e etapas, bem como dos comunique-se. 
9.4.6. O sistema deve permitir aos usuários anexarem documentos ao processo digital, de forma a 
desonerar a Prefeitura de manter arquivos físicos.  
9.4.7. Os processos iniciados digitalmente devem ser direcionados as repartições definidas no fluxo do 
processo, permitindo a tramitação eletronicamente entre as diversas etapas com acompanhamento dos 
interessados, considerando as particularidades de cada fluxo. 
9.4.8. O sistema deve permitir o início e tramitação integral dos tipos de processos relacionados abaixo: 
9.4.8.1. Aprovação de projeto residencial unifamiliar; 
9.4.8.2. Aprovação de projeto comercial; 
9.4.8.3. Autorização de desdobro e anexação; 
9.4.8.4. Alvará de demolição; 
9.4.8.5. Alvará de reforma ou ampliação; 
9.4.8.6. Aprovação de regularização de construção; 
9.4.8.7. Emissão de habite-se. 
9.4.9. O sistema deve dispor de funcionalidade onde, a partir do envio de um requerimento, o 
interessado recebe o retorno de seus requerimentos através de ambiente web e por e-mail, podendo 
acompanhar o andamento do processo, desde o início até a aprovação final.  
9.4.10. Todas as informações geradas no curso do processo deverão ser armazenadas na base de dados 
da solução permanecendo disponíveis para consultas pela Prefeitura em ambiente web. 
9.4.11. O sistema deve permitir a consulta de diretrizes urbanísticas aplicáveis ao imóvel a partir da 
consulta a base digital cartográfica do SIG fornecido, permitindo a emissão de Consulta eletrônica de 
viabilidade de uso e ocupação do solo online. 
9.5. O sistema deve ser disponibilizado de acordo com o cronograma abaixo: 
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Cronograma de implantação do Sistema para gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas 

e projetos  
 

Item Descrição 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução             
2 Disponibilização do sistema no ambiente tecnológico do projeto             

3 Mapeamento dos fluxos de processos              
4 Customização e parametrização do sistema              
5 Treinamento de usuários internos              
6 Treinamento de usuários externos e serviços de operação assistida             
7 Homologação pela Prefeitura da implantação do sistema             

 

10. Especificações técnicas para licenciamento de uso de sistema 
 

10.1. Fases de implantação dos sistemas 
10.1.1. Planejamento das atividades: a Prefeitura designará servidores públicos das áreas 
relacionadas ao objeto para atuarem em conjunto com a Contratada na definição das regras de negócios 
que serão utilizadas na parametrização dos sistemas, observada a legislação federal e municipal de 
comando. Os servidores designados atuarão no acompanhamento da execução da implantação, 
treinamento e disponibilização dos sistemas contratados, conforme cronograma previsto no Plano de 
Execução.  
10.1.2. Fornecimento de licença de uso e instalação dos módulos - a Licitante deverá fornecer e 
instalar os módulos fornecidos no ambiente tecnológico, observadas as especificações mínimas para o 
correto funcionamento do sistema. A Licitante deverá fornecer aos técnicos da Prefeitura todas as 
informações necessárias solicitadas relativas ao ambiente operacional disponibilizado; 
10.1.3. Customizações e parametrizações do sistema - Deverão ser realizadas pela Contratada, 
durante o período de implantação, todas as customizações e parametrizações a fim de adequar o sistema 
as regras de negócios mapeadas, bem como à legislação de comando. As simulações serão realizadas 
pela Prefeitura em conjunto com a Contratada, na forma estabelecida no Projeto Executivo, a fim de 
assegurar o perfeito funcionamento do sistema antes de sua divulgação; 
10.1.4. Treinamento de usuários - como parte integrante do processo de implantação, a Contratada 
deverá ministrar os treinamentos aos usuários do sistema, respeitando as definições realizadas do Projeto 
Executivo; 
10.1.5. Liberação e testes finais - superadas as simulações de funcionamento do sistema, todos os 
mecanismos e processos anteriormente utilizados pela Administração Municipal serão interrompidos e a 
Prefeitura emitirá os respectivos atestados de entrega definitiva dos serviços. 
 

10.2. Treinamento para uso dos sistemas 
 

10.2.1. Treinamento dirigido aos usuários internos dos sistemas (servidores públicos municipais) 
10.2.1.1. O treinamento para os servidores públicos municipais envolvidos no processo para utilização 
do sistema será realizado nas dependências da Prefeitura, em ambiente próprio, com a infraestrutura 
necessária, cabendo a Contratada o fornecimento de materiais específicos ao treinamento que deverá, 
obrigatoriamente, contemplar as seguintes atividades: 
10.2.1.1.1. A Prefeitura designará os servidores públicos que serão treinados para uso do sistema e 
disponibilizará o local para realização dos treinamentos; 
10.2.1.1.2. A Contratada deverá oferecer treinamento para os servidores que forem indicados pela 
Prefeitura em grupos de no mínimo 05 (cinco) e no máximo de 10 (dez) servidores; 
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10.2.1.2. Durante a vigência do contrato serão treinados para uso dos sistemas os servidores 
indicados pela Prefeitura, respeitando-se os limites quantitativos de horas e composição dos grupos de 
treinamento, englobando o corpo técnico, profissionais de atendimento e equipe administrativa. 
10.2.1.3. Para a implantação dos sistemas fornecidos, os treinamentos serão realizados de acordo 
com o cronograma elaborado no Projeto Executivo. Após a período de implantação, durante a vigência do 
Contrato, poderão ser realizados treinamentos para requalificação dos servidores públicos envolvidos na 
operação do sistema, desde que solicitado pela Prefeitura, observado o limite total de horas contratados 
constantes da Proposta de Preços. 
10.2.1.4. Todo treinamento deverá ser agendado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
com a Contratada; 
10.2.1.5. Todos os treinamentos realizados serão avaliados, devendo ser fornecido ao final 
certificado individual para cada participante relativo ao treinamento ofertado, onde deverá constar a carga 
horária, o conteúdo programático e o período em que foi realizado. 
10.2.1.6. A Prefeitura informará à Contratada, previamente ao treinamento, o nível de acesso aos 
sistemas a ser concedido a cada servidor público. 
10.2.1.7. Ao término do treinamento, serão fornecidas as informações de login e senha individual 
para os servidores que atingiram o grau de aproveitamento necessário para operação do sistema.  
10.2.1.8. O treinamento a ser ministrado pela Contratada deverá considerar todas as 
funcionalidades para plena operação dos módulos fornecidos pelos servidores públicos, além dos 
conteúdos abaixo detalhados: 
10.2.1.8.1. Sistema de Informações Geográficas: 
I.Treinamento nas funcionalidades do sistema fornecido pela Contratada; 
II.Conceitos fundamentais em geoprocessamento; 
III.Potenciais do geoprocessamento; 
IV.Sistemas de referência de coordenadas: principais sistemas utilizados e importância; 
V.Tipos de dados: vetoriais e matriciais; 
VI.Conceitos introdutórios para operação de software de geoprocessamento padrão OpenGis. 
VII.Criação e edição de camadas; 
VIII.Shapefile/ Raster: adicionar, criar e editar camadas;  
IX.Importação e exportação de arquivo DXF; 
X.Principais complementos (plugins). 
XI.Diretórios e organização de pastas;  
XII.Visualização de mapas: simbolização, escalas;  

10.2.1.8.1.1. Carga horária total: 40 horas  
10.2.1.8.1.2. Entregáveis:  
I. Relatório do treinamento, contendo a lista de presença, fotos, dados do instrutor, conteúdo aplicado e 
pesquisa de satisfação do treinamento aplicado;  
II. Certificado do treinamento para cada participante;  
III. Apostila do treinamento em formato digital. 
 

10.2.1.8.2. Gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e projetos:  
I. Qualificação dos servidores públicos designados que atuarão como administradores do sistema para 
parametrização dos conteúdos básicos necessários ao correto funcionamento do sistema, além de 
funcionarem como multiplicadores da solução web junto aos profissionais da área de engenharia e 
arquitetura que atuam na aprovação de plantas e projetos. 
10.2.1.8.2.1. Carga horária total: 20 horas  
II. Qualificação dos servidores públicos que atuarão como operadores do sistema nas fases dos 
processos. 
10.2.1.8.2.2. Carga horária total: 20 horas  
10.2.1.8.2.3. Entregáveis:  
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I. Relatório do treinamento, contendo a lista de presença, fotos, dados do instrutor, conteúdo aplicado e 
pesquisa de satisfação do treinamento aplicado;  
II. Certificado do treinamento para cada participante;  
III. Apostila do treinamento em formato digital.  
 

10.2.1.8.3. Gestão do Mapa Urbano Básico 
i. Qualificação dos servidores públicos designados que atuarão como homologadores no processo de 
retificação do Mapa Urbano Básico do Município. 
10.2.1.8.3.1. Carga horária total: 40 horas  
10.2.1.8.3.2. Entregáveis:  
I. Relatório do treinamento, contendo a lista de presença, fotos, dados do instrutor, conteúdo aplicado e 
pesquisa de satisfação do treinamento aplicado;  
II. Certificado do treinamento para cada participante;  
III. Apostila do treinamento em formato digital.  
10.2.2. Treinamento dirigido aos usuários externos dos sistemas 
10.2.2.1. Os treinamentos para os usuários externos serão realizados na forma de workshops tratando 
da obrigatoriedade e das funcionalidades dos sistemas, em local disponibilizado pela Prefeitura.  
10.2.2.2. Com o objetivo de garantir a correta utilização dos sistemas implantados pelos usuários 
externos, os workshops serão realizados de forma aberta para o público-alvo, observadas as 
especificações abaixo: 
10.2.2.2.1. Workshop para o sistema de gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e 
projetos 
10.2.2.2.1.1. Carga horária do workshop: 08 horas  
10.2.2.2.1.2. Escopo: Apresentação geral do sistema com ênfase na solicitação digital de processos, 
considerando os serviços disponibilizados para os usuários externos, e restrições de uso. 
10.2.2.3. Os eventos deverão ser agendados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias com a 
Contratada. 
 

10.3. Manuais de operação do sistema 
10.3.1. Para a plena utilização do sistema pelos usuários internos (servidores públicos) e usuários 
externos (contabilistas, empreendedores, engenheiros e arquitetos), a Contratada deverá fornecer manual 
de orientação aos usuários, em idioma português, em formato digital, com fotos, desenhos, diagramas e 
fluxogramas em perfeitas condições de visualização e de fácil entendimento. Os custos relativos à 
eventual impressão e postagem do manual aos usuários serão arcados pela Prefeitura. As eventuais 
solicitações para alteração no manual de orientação deverão ser encaminhadas à Contratada por escrito, 
em tempo hábil a fim de não prejudicar o cronograma de implantação. A Contratada deverá disponibilizar 
a versão atualizada em até 15 dias, em formato digital, contados da formalização do pedido pela 
Prefeitura.  
 

10.4. Condições de licenciamento de uso 
10.4.1. A O sistema deverá ser disponibilizado para uso da Prefeitura, sem limite de usuários, 
durante o período de vigência do Contato, considerando os módulos e funcionalidades descritas nesse 
Termo de Referência.  
10.4.2. O direito de uso do sistema não caracteriza transferência de tecnologia nem cessão de 
direitos patrimoniais preconizada no Art. 111 da Lei nº 8.666/1993. 
 

11. Implantação de serviços web para fornecimento de dados do CTI para consumo dos sistemas 
informatizados da Prefeitura 
 

11.1. Especificações técnicas para customização e parametrização dos serviços web  
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11.1.1. As especificações técnicas do sistema de interoperabilidade de dados deverão ser definidas no 
Projeto Executivo, competindo à Contratada: 
11.1.1.1. Elaborar e manter atualizada a documentação dos serviços e os respectivos esquemas de 
dados disponíveis; 
11.1.1.2. Elaborar manual de orientação do processo de interoperabilidade e descrição dos 
serviços, contendo exemplos de implementações e explicações técnicas para a correta utilização do 
serviço; 11.1.1.3. Catalogar os serviços por assunto para formação da lista de serviços; 
11.1.1.4. Publicar em ambiente web a lista dos serviços e respectiva documentação técnica para 
consulta dos interessados. 
11.1.2. Os sistemas informatizados implantados na Prefeitura deverão utilizar os mecanismos de 
interoperabilidade de dados disponibilizados pela Contratada para conferência e validação de dados junto 
ao CTI, como forma de garantir a padronização, autenticidade, atualização e confiabilidade da informação 
utilizada nas rotinas do Setor. 
11.1.3. Compete à Contratada disponibilizar ambiente para provimento da solução de interoperabilidade 
(serviços web) para acesso aos dados do CTI pelos demais sistemas implantados na Prefeitura. 
11.1.4. Compete à Prefeitura adotar as medidas legais e contratuais necessárias para que os 
fornecedores e desenvolvedores de sistemas informatizados em uso na Prefeitura incorporem aos 
respectivos sistemas rotinas operacionais para consumo dos dados do CMT através dos serviços web 
disponibilizados pela Contratada. 
11.1.5. A Contratada deverá registrar os acessos aos dados do CTI através de logs de consumo, na 
forma estabelecida na LGPD.  
11.1.6. Compete à Contratada desenvolver os serviços web detalhados nos itens abaixo. 
 

11.2. Implantação do serviço web para interoperação dos registros mestres do sistema físico 
territorial com o sistema tributário em uso na Prefeitura 
11.2.1. Serviço web para consulta aos registros mestres de imóveis: Serviço consultar imóvel, contendo 
os dados cadastrais dos imóveis localizados no espaço urbano do Município inscritos no cadastro 
imobiliário prevendo, no mínimo as características do terreno e edificações, da infraestrutura e dos 
serviços urbanos e cadastro de responsáveis tributários. 
11.2.2. Serviço web para consulta aos registros mestres de endereços urbanos: Serviço consultar 
endereço, contendo os dados dos logradouros públicos localizados no Município com os números e 
complementos dos respectivos imóveis destinados à padronização das referências de endereçamento do 
Município 

 

Cronograma de implantação do sistema para gestão da Atividade Econômica 
 

Item Descrição 5o.mês 6o.mês 

1 Licenciamento de uso de Sistema de Informação Geográfica - SIG     

1.1 Implantação do serviço web para interoperação dos registros mestres do sistema físico 
territorial      

 

12. Homologação e atestação geral do serviço de Licenciamento de uso dos Sistemas 
informatizados 
 

12.1. Disponibilização do Termo Circunstanciado de entrega definitiva do serviço de 
licenciamento de uso (art. 73, I, b da lei 8.666/93) 
12.1.1. A Contratada deverá elaborar minuta do Termo Circunstanciado contendo o detalhamento das 
atividades realizadas, incluindo as evidências da execução (atas de reuniões, listas de presenças, 
imagens dos eventos realizados e relatório da implantação). 
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12.2. Apresentação e discussão do Termo Circunstanciado 
12.2.1. A Contratada deverá protocolar a minuta do Termo Circunstanciado na Prefeitura e 
apresentar o conteúdo do documento para o gestor do Contrato.  
12.2.2. O gestor do Contrato designado pela Prefeitura conduzirá análise junto aos servidores 
envolvidos no projeto para validação do conteúdo constante do Termo Circunstanciado apresentado.  
 

12.3. Emissão do Atestado de Entrega definitiva do módulo 
12.3.1. O gestor do Contrato firmará com a Contratada o Termo Circunstanciado de entrega 
definitiva em até 30 dias, contados da data de protocolo da minuta, comprovando o recebimento do 
serviço a adequação da entrega aos termos contratuais. 
 

IV–SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO MUNICÍPIO 
 

13. Especificações técnicas para serviços de retificação do cadastro técnico imobiliário urbano 
13.1. A Prefeitura pretende que a Contratada efetue a retificação do Cadastro Técnico Imobiliário, 
através da atualização da cartografia digital da área urbana do Município, fornecendo às suas expensas 
os insumos necessários de ortofotos, curvas de nível e fotografias frontais de fachada. 
13.2. O serviço de retificação do cadastro técnico deverá considerar a geocodificação das bases 
vetoriais produzidas às bases do sistema tributário do Município, possibilitando a detecção de inscrições 
com ampliação de áreas construídas em situação subnormal, a partir das Ortofotos fornecidas. 
13.3. A Prefeitura pretende com estes serviços aprimorar os instrumentos de planejamento urbano 
e obter informações válidas para o lançamento de tributos incidentes sobre a propriedade predial e 
territorial urbana. 
13.4. A atualização desses dados deverá ocorrer através do uso do sistema de informação 
geográfica (SIG) fornecido pela Contratada, garantindo assim que durante todas as etapas da retificação 
os dados atualizados estejam disponíveis no CTI para uso dos diferentes sistemas.  
13.5. Os serviços de retificação devem considerar as seguintes camadas de dados: 
13.5.1. Logradouros (segmentos); 
13.5.2. Bairros (limites); 
13.5.3. Lotes urbanos (limites); 
13.5.4. Edificações (limites); 
13.5.5. Zonas de uso do solo (limites); 
13.5.6. Equipamentos urbanos municipais da área de saúde, educação e assistência social 
(localização); 
13.5.7. Condomínios horizontais (limites); 
13.5.8. Condomínios verticais (localização); 
13.5.9. Loteamentos (limites); 
13.5.10. Endereços urbanos (localização); 
13.6. A Prefeitura disponibilizará equipe técnica com conhecimento nas áreas envolvidas para 
acompanhar e auxiliar nos procedimentos de análise, atualização e homologação das camadas de dados 
produzidas. 
 

14. Especificações técnicas para fornecimento de ortofotos digitais coloridas 
14.1. Previamente à execução da cobertura aérea deverá ser apresentado pela Contratada um 
plano de vôo, o qual deverá ser aprovado pela Prefeitura. 
14.2. A Contratada deverá gerar ortofotos digitais coloridas por meio de aerolevantamento 
fotogramétrico digital compatível com restituição na escala 1:1000, com resolução de pixel de 12 cm ou 
menor para a área urbana do Município, observados os seguintes requisitos técnicos: 
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14.2.1. Para execução da cobertura aerofotogramétrica, a Contratada deverá utilizar câmera aero 
fotogramétrica digital aerotransportado; 
14.2.2. Deverá ser utilizada aeronave devidamente adaptada e homologada para execução da cobertura 
aerofotogramétrica, possuindo características de estabilidade, sustentação, teto de serviço, autonomia de 
vôo e equipamentos de orientação e navegação compatíveis com as prescrições do vôo a realizar; 

14.2.3. A cobertura estereoscópica deverá ter superposição longitudinal de 60% (sessenta por cento) e 
superposição lateral de 40% (quarenta por cento), ou melhor; 
14.2.4. A tomada das fotografias deverá ser feita com sol acima do círculo de altura de 30 graus, com 
finalidade de se evitar a projeção excessiva de sombras; 
14.2.5. A inclinação máxima do eixo ótico da câmara em relação à vertical do lugar, não deverá exceder a 
3 (três graus sexagesimais) por foto, admitindo-se na cobertura aerofotogramétrica como um todo, uma 
inclinação média de até 2 (dois) graus; 
14.2.6. O ângulo de rotação horizontal entre exposições consecutivas será o menor possível, sendo 
admitida uma tolerância média por faixa de 03 (três) graus e em casos isolados de no máximo 05 (cinco) 
graus sexagesimais; 
14.2.7. Os equipamentos e materiais utilizados no processamento das imagens deverão garantir os 
padrões exigidos para trabalhos fotogramétricos, isentando-se de halos, listas luminosas, marcas 
estáticas, riscos e névoas e, ainda, proporcionar um perfeito equilíbrio de densidade e contraste, não 
havendo excessos de luz ou sombras densas; 
14.2.8. A incidência de nuvens não deverá existir na área de cada foto; 
14.2.9. O foto-índice deverá ser montado a partir da superposição das fotos aéreas em que apareça 
claramente a identificação marginal constante na parte superior de cada fotografia e com as faixas de voo 
superpostas lado a lado; 
14.2.10. O transporte do apoio planialtimétrico para as áreas de trabalho deverá ser feito a partir 
de vértices da Rede de Apoio Geodésico Fundamental do IBGE de forma a garantir a precisão de 2 cm na 
horizontal e 4 cm na vertical; 
14.2.11. A Contratada deverá planejar a distribuição do apoio de campo, os métodos e 
instrumentos selecionados, de forma a garantir a precisão de 0,20 metros no posicionamento horizontal e 
de 0,12 metros no posicionamento vertical; 
14.2.12. A densificação dos pontos de apoio para a orientação absoluta de cada modelo 
fotogramétrico poderá ser realizada através de aerotriangulação, a qual deverá ser executada em 
instrumento com acuidade horizontal superior a 10 micra na escala média das fotografias aéreas; 
14.2.13. Os pontos fotogramétricos deverão ser escolhidos a partir da avaliação do técnico 
responsável pela aerotriangulação para se garantir o produto na qualidade e na escala compatível; 
14.3. Deverá ser gerado modelo digital de terreno, que é a representação do terreno através de uma 
malha regular de pontos:  
14.3.1. A partir dos dados obtidos ao nível do terreno deve ser construída a rede de triângulos e gerado o 
modelo digital de terreno;   
14.3.2. O modelo digital de terreno deverá representar única e exclusivamente o solo. 
14.4. Para a geração das Ortofotos digitais (Ortorretificação das imagens), a Contratada deverá 
observar os seguintes requisitos técnicos: 
14.4.1. Na escala de 1:1.000, deverão ser utilizadas estações fotogramétricas digitais, utilizando-se as 
imagens digitalizadas e as coordenadas e altitudes geradas na etapa de aerotriangulação, associadas ao 
modelo digital do terreno, também objeto deste edital. 
14.4.2. Deverá ser realizado o mosaicamento das imagens,formando assim uma imagem única de toda a 
área de interesse.  
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14.4.3. A imagem deverá ser tratada radiometricamente, objetivando a equalização e 
homogeneização dos diversos tipos de cores (vermelho, verde e azul). 
14.4.4. As Ortofotos deverão ser editadas de forma que o ajuste radiométrico garanta a correta 
luminosidade e continuidade das imagens adjacentes, além de níveis ótimos de contraste, brilho e outros 
parâmetros de ajustes radiométricos. 
14.4.5. Destacam-se que não devem ser visíveis na escala da Ortofoto, ligações entre as Ortofotos 
adjacentes (inclusive de blocos distintos) e limites de mosaicos. 
14.4.6. As feições presentes nas imagens não devem ser interrompidas, principalmente se tratando 
de vegetação ou edificação. 
14.4.7. A região de escolha da Ortofoto deverá dar preferência às regiões centrais da foto, evitando 
assim ocultações devido à inclinação das feições. 
14.4.8. O Padrão de Exatidão Cartográfico deverá considerar a determinação do Decreto n° 89.817 
de 20 de junho de 1984, o qual estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da 
Cartografia Nacional, em seu capítulo II – Art. 8° e 9º, as Ortofotocartas - Padrão de Exatidão Cartográfica 
– “PEC CLASSE A”, para mapeamento na escala 1:1.000. 

Cronograma de fornecimento das Ortofotos digitais  
 

Item Descrição 1o.mês 2o.mês 3o mês 4o.mês 
1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução         

2 Definição do Polígono de Voo         
3 Autorização ANAC para execução do Voo         
4 Execução do Voo         
5 Entrega dos produtos de aerofotogrametria digital, com imagem aérea 

ortorretificada, curvas de nível e modelo digital de terreno 
        

6 Disponibilização dasortofotosdigitais coloridas no CTI         
 

15. Especificações técnicas da aeronave utilizada para o vôo 
15.1. Ser homologada para a tomada de fotografias aéreas métricas, junto ao Ministério da Defesa 
(Decreto Lei nº 243/67 e Decreto nº 89.817/84). 
15.2. Possuir piloto automático. 
15.3. Possuir sistema GPS para a orientação da aeronave de acordo com o plano de vôo. 
15.4. Estar equipada com o planejamento do vôo em meio digital. 
15.5. Possuir sistema GPS/GNSS de dupla frequência para vôo apoiado integrado à câmera 
aerofotogramétrica para registro do evento no momento da tomada da imagem. 
15.6. Possuir sistema inercial (INS/IMU) e GPS/GNSS integrado à câmera e aeronave para 
registros dos dados de altitude de câmera e aeronave. 
15.7. Possuir instalações de antena GPS/GNSS e INS/IMU integrados à câmera. 
15.8. Possuir sistema de gerenciamento, registro e armazenamento dos dados do vôo; 
15.9. Estar equipada com sistema de gerenciamento de vôo (FMS) e apresentar plano de vôo, 
dados e informações das estações de base GPS/GNSS de dupla frequência L1 e L2, utilizados na 
cobertura da aérea. 
16. Especificações técnicas para fornecimento de fotografias frontais de fachada de imóveis 
urbanos 
16.1. A Contratada deverá fornecer fotografias frontais de fachada de imóveis localizados na área 
urbano do Município, geradas de forma a possibilitar, quando possível, vistas ortogonais dos imóveis 
urbanos dos dois lados dos arruamentos (direito e esquerdo).  
16.2. A confecção de fotografias será efetuada sem nenhum contato com moradores, ou seja, 
estas deverão ser geradas pela vista frontal dos arruamentos e em caso de muros altos o que for possível 
visualizar externamente. 
16.3. As fotografias produzidas pela Contratada devem seguir as especificações a seguir: 
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16.3.1. As fotografias frontais deverão ser geradas para a finalidade exclusiva de funcionar como insumo 
no serviço de retificação do cadastro técnico imobiliário, conforme previsão deste Termo de Referência e 
serem anexadas ao sistema fornecido, com no mínimo 1 (uma) foto por imóvel, de forma a permitir a 
consulta individual por imóvel.  
16.3.2. Fotografias com 2 megapixel de resolução; 
16.3.3. Ângulo de abertura das imagens de até 170º; 
16.3.4. GPS de alta precisão, no máximo 1 metro; 
16.3.5. Fotografias em formato de saída JPEG. 

 

Cronograma de fornecimento das fotografias de fachada 
 

Item Descrição 1o.mês 2o mês 3o mês 4o mês 5o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução           
2 Definição do percurso de coleta           
3 Execução da coleta de imagens           
4 Processamento das imagens           
5 Geração de imagens individuais para fachadas de imóveis urbanos           
6 Disponibilização das fotografias de fachadas de imóveis urbanos           

17. Serviços de Retificação do Cadastro Imobiliário utilizando técnicas de Geoprocessamento 
17.1. A Contratada deverá realizar a retificação cadastral de no mínimo 70% (setenta por cento) das 
inscrições imobiliárias ativas no Cadastro Imobiliário do Município. 
17.2. Para execução dos serviços de retificação cadastral a Contratada deverá: 
17.2.1. Na fase de elaboração do Projeto Executivo, realizar, em conjunto com equipe designada pela 
Prefeitura, o levantamento e a catalogação dos projetos de loteamento e parcelamento do solo e outros 
documentos análogos que possam funcionar como materiais de baliza para apoio no serviço de 
retificação.  
17.2.1.1. Caso os documentos estejam disponíveis em meio analógico, a Contratada poderá 
realizar cópias digitais às suas expensas.   
17.2.2. Elaborar, em conjunto com equipe designada pela Prefeitura, levantamento das regras para 
lançamento e cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU em vigência no Município, 
identificando os dados que constituem a base de cálculo do tributo e as fórmulas de cálculo aplicadas no 
lançamento;  
17.2.3. Com base no levantamento de regras, proceder às customizações do Sistema de Informação 
Geográfica – SIG desktop para Gestão do Cadastro Técnico Físico Territorial fornecido, garantindo assim 
com que as informações disponíveis no sistema sejam aquelas necessárias e suficientes para 
atendimento à legislação em vigor e às práticas do Setor de Cadastro do Município.  
17.2.4. Os serviços de retificação devem utilizar como base os produtos de sensoriamento remoto 
fornecidos pela Contratada;   
17.2.5. Vetorizar os limites de lotes de acordo com os projetos de loteamento e projetos de parcelamento 
de solo obtidos, retificando com base no limite de lotes, os correspondentes limites de quadras fiscais e 
de loteamentos;  
17.2.6. Vetorizar os perímetros das construções existentes em cada lote de forma a que o sistema possa 
extrair as medidas das construções ali existentes. 
17.2.7. Fornecer à Prefeitura documentos que permitam a homologação dos serviços executados. 
17.2.7.1. A Prefeitura designará os servidores públicos responsáveis pela auditoria e homologação 
dos mapas e arquivos eletrônicos fornecidos pela Contratada, conferindo a espacialização dos 
logradouros, lotes e áreas construídas, e a correta geocodificação destes com os dados das inscrições 
imobiliárias.  
17.2.8. Disponibilizar para a Prefeitura relatório contendo a simulação do lançamento do imposto predial e 
territorial urbano (IPTU) a partir da área construída detectada no serviço de retificação.  
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17.3. Para os imóveis localizados em área de ocupação subnormal, para os quais não existam 
inscrições imobiliárias cadastradas no sistema tributário em uso no Município, a Contratada deverá 
vetorizar as áreas construídas identificadas através da imagem aérea e os limites dos lotes (quando 
visível). A Contratada deverá estabelecer para estes imóveis uma identificação provisória que permita à 
Prefeitura localizá-los na cartografia digital produzida. A Prefeitura responsabilizar-se-á pela definição da 
inscrição imobiliária definitiva para os imóveis.  
17.4. A Contratada deverá emitir notificação, em meio digital, para cada imóvel com divergência de 
área superior a 20% (vinte por cento) ou 50 m2 (cinquenta metros quadrados) entre a área construída 
vetorizada através da imagem aérea e a área cadastral utilizada pela Prefeitura para lançamento do IPTU.  
17.4.1. Compete à Prefeitura a impressão e postagem das notificações.  
17.5. A Contratada deverá responsabilizar o atendimento ao contribuinte notificado em decorrência 
da detecção de divergência sobre a área construída, conforme item 20.1. O atendimento prestado pela 
Contratada deverá esclarecer dúvidas e promover retificações de dados. 
 

18. Especificações técnicas do sistema de atendimento ao contribuinte notificado 
18.1. A Contratada deverá disponibilizar licença de uso de sistema informatizado web, durante o 
período de operação da Central de Atendimento, para atendimento ao contribuinte notificado, conforme as 
especificações abaixo: 
18.1.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal para acesso do Contribuinte que permita 
consultar os dados cadastrais do imóvel e a divergência de área construída obtida a partir dos serviços de 
retificação do cadastro imobiliário. 
18.1.2. O Portal deve conter módulo para agendamento online pelo contribuinte com funcionalidade 
para consulta das datas e horários disponíveis, conforme disponibilidade dos guichês de atendimento 
disponibilizados, evitando excesso de reservas (overbooking). 
18.1.3. O sistema deve conter módulo para gestão da recepção do contribuinte, a fim de possibilitar 
ao atendente da Central visualizar todos os horários agendados, confirmar comparecimentos, realizar 
novas agendas ou ainda incluir atendimentos não agendados. 
18.1.4. O sistema deve conter módulo para o atendimento do contribuinte, permitindo a visualização 
dos dados de retificação do cadastro do imóvel, com a imagem aérea e a fotografia de fachada fornecida 
pela Contratada.  
18.1.5. O sistema deve permitir, durante o atendimento, a atualização dos dados cadastrais dos 
responsáveis pelo imóvel (proprietários e compromissários) para formação de um cadastro unificado de 
usuários. 
18.1.5.1. O sistema deve permitir a anexação de documentos digitais para comprovação das 
informações declaradas pelo contribuinte, em especial os dados dos responsáveis (CPF, RG, 
comprovante de residência) e da situação de ocupação do imóvel (matrícula atualizada, Certidão de 
Registro Imobiliário, planta baixa), conforme definido pela Prefeitura.  
18.1.6. O sistema deve permitir ao atendente registrar a concordância ou discordância do 
contribuinte em relação adivergência de área construída para análise e homologação da Prefeitura. 
18.1.7. Os atendimentos realizados pela central deverão ser historiados pelo sistema, a fim de 
permitir à Prefeitura acompanhar a operação da Central sob o aspecto qualitativo e quantitativo.  
 

19. Especificações técnicas para implantação de central de atendimento ao contribuinte 
19.1. A Contratada deverá implantar e operacionalizar todos os serviços de atendimento ao 
contribuinte notificado, fornecendo os recursos humanos e materiais, conforme as especificações abaixo: 
19.1.1. Recursos humanos: 
19.1.1.1. 01 (um) supervisor; 
19.1.1.2. 04 (quatro) atendentes. 
19.1.2. Recursos materiais: 
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19.1.2.1. 05 (cinco) mesas; 
19.1.2.2. 05 (cinco) cadeiras giratórias com braços; 
19.1.2.3. 05 (cinco) computadores (monitor, cpu, teclado, mouse e estabilizador); 
19.1.2.4. Solução para digitalização de documentos em formato A4, individual para cada guichê de 
atendimento; 
19.1.2.5. 01 (uma) impressora a laser preto e branco, com suprimento de tonner e papel sulfite 
formato A4. 
19.2. A Central de atendimento deverá operar por período de 90 (noventa) dias,contados da 
homologação, pela Prefeitura, de 50% (cinquenta por cento) dos serviços de retificação do cadastro 
imobiliário.   
19.3. O espaço físico será disponibilizado pela Prefeitura, em prédio com condições adequadas de 
segurança, instalações físicas e higiênicas. 
19.4. Os serviços de retificação do cadastro imobiliário deverão ser realizados de acordo com o 
cronograma abaixo: 

 

Cronograma de retificação do cadastro imobiliário 
 

Item Descrição 1o.mês 2o 
mês 

3o.mês 4o 
mês 

5o 
mês 

6o.mês 7o 
mês 

8o 
mês 

9o.mês 10o 
mês 

11o 
mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de 
Execução                       

2 Levantamento e a catalogação dos projetos 
de loteamento e parcelamento do solo                       

3 
Elaborar levantamento das regras para 

lançamento e cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU 

                      

4 Customizações e parametrizações do SIG 
desktop                        

5 Disponibilização dasortofotosdigitais 
coloridas no CTI                       

6 Disponibilizar fotografias de fachada                       
7 Vetorizar lotes                       
8 Vetorizar áreas construídas                       
9 Homologação do geoprocessamento                       

10 Emitir notificação para imóvel com 
divergência                       

11 Impressão e postagem das notificações 
(Prefeitura)                       

12 Disponibilizar sistema para gestão da 
central de atendimento                       

13 Implantar central de atendimento                       
14 Atender contribuinte notificado                       

15 
Homologação pela Prefeitura da retificação 

do cadastro imobiliário                       
 

20. Homologação e Atestação Geral de Serviços de Retificação do Cadastro Imobiliário  
 

20.1. Disponibilização do Termo Circunstanciado de entrega definitiva do serviço de retificação 
do cadastro imobiliário (art. 73, I, b da lei 8.666/93) 
20.1.1. A Contratada deverá elaborar minuta do Termo Circunstanciado contendo o detalhamento das 
atividades realizadas, incluindo as evidências da execução. 
 

20.2. Apresentação e discussão do Termo Circunstanciado 
20.2.1. A Contratada deverá protocolar a minuta do Termo Circunstanciado na Prefeitura e apresentar o 
conteúdo do documento para o gestor do Contrato.  
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20.2.2. O gestor do Contrato designado pela Prefeitura conduzirá análise junto aos servidores 
envolvidos no projeto para validação do conteúdo constante do Termo Circunstanciado apresentado.  
 

20.3. Emissão do Atestado de Entrega definitiva do módulo 
20.3.1. O gestor do Contrato firmará com a Contratada o Termo Circunstanciado de entrega 
definitiva em até 30 dias, contados da data de protocolo da minuta, comprovando o recebimento do 
serviço a adequação da entrega aos termos contratuais. 
 

V– SERVIÇOS DE PROVIMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS 
 

21. Especificações técnicas do ambiente de provimento para os sistemas informatizados  
21.1. Compete à Contratada prestar serviços de hospedagem (Hosting) dos sistemas fornecidos, 
durante o período de vigência do contrato, garantindo sua disponibilidade integral, seja quanto ao 
provimento do acesso, via internet, tanto quanto à estabilidade técnico-operacional para o correto 
funcionamento das soluções, atendendo, no mínimo, os seguintes requisitos: 
21.1.1. Data Center com Alta Performance 7/24, que detém certificação reconhecida pelos órgãos 
competentes para todos os critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança 
Tecnológica; 
21.1.2. Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda e com 
garantia de disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via web às soluções;  
21.1.3. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das Informações - 
HTTPS;  
21.1.4. Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
21.1.5. Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backups); 
21.1.6. Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de produção, atendendo os 
mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizações, implementações e testes, que se 
façam necessários para atender às peculiaridades da legislação. 
21.1.7. Será permitida a subcontratação dos serviços hospedagem (Hosting), nos termos do artigo 
72 da Lei 8.666/93. 
 

22. Serviços de manutenção 
22.1. Compreende os serviços necessários à manutenção dos sistemas, durante o período de 
vigência do Contrato, objetivando sua perfeita operação. A Contratada deverá manter, em sua sede, 
equipe técnica alocada para aprimoramento dos sistemas e desenvolvimento de novas versões para 
adequação às legislações Municipal, Estadual e Federal. A atualização dos sistemas poderá ocorrer em 
três níveis: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção evolutiva. 
 

22.2. Manutenção Corretiva 
22.2.1. Esta modalidade visa a corrigir erros e defeitos do sistema ou erros causados em atividades 
realizadas pelos técnicos da Contratada. A Contratada deverá corrigir os seguintes erros ou defeitos nesta 
modalidade de manutenção: 
22.2.1.1. Defeito na funcionalidade do sistema; 
22.2.1.2. Defeitos no desenvolvimento do sistema; 
22.2.1.3. Defeitos quando da implementação ou instalação do sistema; 
22.2.1.4. Defeitos de conversões de bases de dados ocorridos durante o processo de implantação do 
sistema; 
22.2.1.5. Problemas causados por interpretação de maneira total ou parcialmente incorreta, por parte 
dos técnicos da Contratada de orientações, necessidades levantadas, regras de negócio, fórmulas de 
cálculos e suas condições de cálculos, fatores numéricos que influenciem nos resultados, uso de 
constantes parametrizadas internamente no sistema, devendo todas as situações citadas serem passadas 
por escrito pela Prefeitura; 
22.2.2. A manutenção corretiva será realizada sem custos para a Prefeitura; 
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22.2.3. As ações para a resolução dos problemas serão realizadas, preferencialmente via remoto. Caso 
seja necessário o deslocamento do técnico da Contratada à Prefeitura, os custos relativos ao 
deslocamento serão de responsabilidade da Contratada. 
 

22.3. Manutenção preventiva 
22.3.1. A Contratada deverá manter versões atualizadas, de acordo com as exigências de adaptações 
legais, tanto nas Legislações Federal, Estadual e Municipal, mantendo continuamente a Prefeitura 
informada das mudanças no sistema decorrentes dessa modalidade. 
22.3.2. A manutenção preventiva será realizada sem custos para a Prefeitura, salvo se a alteração 
importar em ônus excessivo à Contratada, situação em que esta deverá fundamentar por escrito à 
Prefeitura, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  
 

22.4. Manutenção evolutiva 
22.4.1. A Contratada deverá manter versões atualizadas, de acordo com as exigências de adaptações 
legais, tanto nas Legislações Federal, Estadual e Municipal, mantendo continuamente a Prefeitura 
informada das mudanças no sistema decorrentes dessa modalidade. 
22.4.2. A Contratada disponibilizará à Prefeitura estoque de 50 (cinquenta) horas técnicas de 
desenvolvimento para manutenção evolutiva, a fim de contemplar as adaptações para melhoria e 
ampliação de funcionalidades nos sistemas, mediante Ordem de Serviço específica.  
22.4.3. A Prefeitura disponibilizará à Contratada descritivo das alterações a serem implementadas, 
contemplando as regras de negócio necessárias ao correto funcionamento do sistema. 
22.4.4. A Contratada deverá fornecer documento com especificação das funcionalidades a serem 
implementadas com estimativa do volume de horas e prazo necessários ao desenvolvimento. 
22.4.5. A Prefeitura emitirá o aceite do documento com especificação nas condições e prazos acordados, 
autorizando assim o desenvolvimento pela Contratada. 
22.4.6. A Contratada deverá disponibilizar em ambiente de homologação versão atualizada do sistema 
decorrente da 
manutenção evolutiva efetuada para certificação da Prefeitura. 
22.4.7. A certificação pela Prefeitura autoriza a Contratada a disponibilizar a versão atualizada do sistema 
no ambiente tecnológico oficial e a proceder ao faturamento considerados os valores unitários de hora 
técnica previstos na proposta de preço. 
22.4.8. Os serviços de treinamento para operação das funcionalidades decorrentes dos novos 
desenvolvimentos serão fornecidos, observadas as condições e quantitativos gerais previstos no item de 
Treinamento. 
 

23. Serviços de suporte técnico 
 

23.1. Suporte técnico via telefone 
23.1.1. A Contratada deverá disponibilizar serviço de suporte técnico via telefone com o objetivo de 
atender e fornecer esclarecimentos aos usuários internos (servidores públicos) da Prefeitura, em horário 
comercial das 8h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, disponível contato com equipe técnica 
especializada durante o período de vigência do contrato. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Município de Paraíba do Sul tem sofrido com o crescimento desordenado e a informalidade do 
parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, fato que influencia na distribuição geográfica dos 
assentamentos populacionais e, por decorrência, na distribuição da rede pública nas área de assistência 
social, educação, saúde e infraestrutura urbana, além de aspectos relacionados à preservação do meio 
ambiente, qualidade de vida dos moradores, e impactos arrecadatórios decorrentes da desatualização de 
dados cadastrais utilizados no lançamento e cálculo de tributos.  
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Para o enfrentamento desse quadro de desafios, os estudos levados à efeito pelas universidades, 
pelos institutos de pesquisa e pelos o órgãos federais especializados  recomendam que os Municípios 
adotem modelos de Cadastro Técnico Multifinalitário - CTM, apoiados em tecnologias de 
geoprocessamento que permitem o monitoramento da dinâmica das cidades através do uso de imagens 
aéreas ou orbitais, sistemas de coleta de fotos frontais de fachada por unidades móveis, além de sistemas 
web e aplicativos disponíveis para os uso do cidadão em processo de regularização e obras, 
empreendimentos urbanos e de atividades econômicas, entre outros.  

A implantação do CTM tem por objetivo enfrentar o desafio de superar a ausência de dados válidos 
sobre o território e a atividade econômica, exigindo uma ação ativa de coleta e tratamento de 
informações, o que envolve imagens aéreas e fotos frontais de fachada de imóveis localizados na área 
urbanizada, a identificação das atividades econômicas exercidas no Município e dados dos contribuintes. 

Espera-se que os serviços realizados possam alterar não só a qualidade dos dados, mas incorporar 
à base de conhecimentos da Prefeitura soluções informatizadas que usem a Geoinformação de forma 
intensiva e produzam dados válidos para lastreamento do processo de tomada de decisão. 

No entanto, a implementação do CTM envolve, além de investimentos financeiros, a 
disponibilização de recursos em múltiplas áreas do conhecimento, compreendendo, mas não se 
restringindo à aquisição de sistemas, imagens áreas e outras tecnologias avançadas. A capacidade de 
integrar os diferentes fatores envolvidos na implantação do CTM é reconhecidamente a mais destacada 
causa de sucesso dos projetos de implantação. 

Sabidamente o Município não dispõe de equipe capacitada para o processo de integração dessas 
tecnologias de forma a customizá-las para uso na realidade local, o que recomenda a implantação de uma 
solução que, após a correta customização, seja incorporada às rotinas administrativas da Prefeitura para 
uso no dia a dia da máquina administrativa pelos servidores públicos responsáveis por cada área de 
governo.  

Entre os serviços envolvidos na implantação merece destaque o processo de mapeamento, 
padronização, higienização e enriquecimento das bases de dados cadastrais atualmente disponíveis em 
diversos sistemas informatizados e meios analógicas que apoiam os negócios da Prefeitura e que 
deverão migrar para constituir a base de dados do CTM. 

A opção por incluir na lista dos entregáveis da Contratada uma imagem aérea ortorretificada do 
espaço urbano e uma coleção de fotos frontais de fachada dos imóveis urbanos está baseada justamente 
na garantia para a Contratada que ela deverá obter o produto ideal para proceder a retificação dos dados 
do Cadastro Imobiliário urbano, confrontando a informação obtida no Sistema Tributário Local como as 
evidências de área edificada identificadas pelas imagens atualizadas.   

O que se espera como resultado é uma competente retificação do cadastro imobiliário utilizando 
técnicas de Geoprocessamento, sendo as imagens apenas insumos de informação para apoio no 
processo de padronização e enriquecimento de dados. 

A produção da Cartografia Digital do Município com uso das imagens deve permitir uma visão 
articulada e de conjunto do espaço geográfico do Município, além de modelos espaciais consistentes para 
análise do espaço intraurbano. Para tanto, o CTM deve estar apoiado em Sistema de Informações 
Geográficas – SIG.  De fato, CTM e SIG são conceitos indissociáveis, tanto na prática como na literatura 
especializada. 

Outro fator relevante diz respeito ao uso de modelos de interoperabilidade, através de uma camada 
de serviços web para disponibilização de dados do CTM para consumo dos sistemas de informação 
implantados no Município, com vistas a enfrentar o problema de fragmentação dos dados. De fato, ao 
garantir com que a informação pública de qualidade do CTM circule, pretende-se a melhoria das 
produtividades individuais e coletivas da máquina de governo. 

Com isso, espera-se enfrentar o problema da fragmentação de dados que impera atualmente na 
Prefeitura, dificultando a disponibilização de informações válidas para lastreamento do processo decisório, 
reforçando o modelo de gestão burocratizante e pouco eficiente, gerando um ciclo perverso e de difícil 
superação de descontrole do gasto público, perda sistemática de receitas e pouca capacidade de 
investimento, o que muitas vezes inviabiliza a implantação de modelos de cidades mais inteligentes. 
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Na ausência de um CTM, cada sistema informatizado implantado tende a se transformar em um 
gueto de informação, isolado e cuidando de si mesmo, resultando em um modelo de gestão no qual estão 
presentes diversas características indesejáveis: 

• formalização excessiva; 
• legalismo exacerbado; 
• corporativismo acentuado; 
• dados que não apoiam adequadamente o processo decisório; 
• sistemas informatizados concebidos para dar apoio às decisões administrativas, não dando 

suporte às decisões políticas. 
• processos de aquisição de dados que criam para os usuários um retrabalho; 
• indisponibilidade dos dados coletados e armazenados para uso no momento da tomada de 

decisão; 
• a ausência de normas criteriosas de acesso e de regras para obtenção de informações, criando 

barreiras para seu uso, tanto por atores públicos quanto pelo cidadão em geral. 
A fragmentação descrita na contextualização tem reflexos no aparelho administrativo da Prefeitura, na 

sociedade e nos sistemas de informação implementados. Vejamos: 
• no âmbito do aparelho administrativo da Prefeitura o modelo de gestão excessivamente 

burocratizante reduz a eficiência para atingir metas, além de propiciar favorecimentos e injustiças; 
• no âmbito da sociedade a fragmentação favorece a indisponibilidade de acesso e controle político 

e social sobre os fluxos informacionais mais importantes, a ausência de canais participativos, a 
desarticulação e desinformação, favorecendo o insulamento burocrático. 

• no  âmbito dos sistemas de informação, a fragmentação favorece a manutenção de cadastros 
desatualizados, procedimentos de coleta que não garantem a integridade e autenticidade do dado, a 
ausência de rotinas de atualização, a fragmentação de dados e a ausência de padrões de troca de 
informações, o que torna a informação indisponível para uso no planejamento da ação governamental e 
para uso no monitoramento e avaliação de políticas públicas, tornando o dado impróprio para fins de 
constituição de uma arquitetura de dados abertos. 

A solução integrada para gestão do CTM deverá adotar o padrão de Banco de Dados Único e 
Multifinalitário, suportado sob um ambiente de Sistema de Informações Geográficas – SIG e ser fornecida 
em licenças de uso dos sistemas informatizados sem limite de usuários. 

Durante a fase de implantação a Contratada deverá executar os serviços de captura, padronização 
e higienização das bases de dados cadastrais relacionadas no Termo de Referência, executando serviços 
de eliminação de duplicidades e incompletudes identificadas, gerando informações válidas para uso no 
lançamento e cobrança de tributos e para a gestão de políticas públicas na área de desenvolvimento 
urbano e econômico. 

Para a atualização dos dados físico-territoriais que integram o CTM a Contratada deverá utilizar 
imagens aéreas e fotos frontais de fachada atualizadas com a finalidade de identificar alterações de 
ocupação e usos da terra que se encontram em desconformidade com as informações existentes nos 
atuais cadastros municipais, procedendo a retificação da informação utilizando técnicas de 
geoprocessamento. 

Durante a fase de implantação da solução integrada a Contratada deverá proceder customizações 
e parametrizações nos sistemas fornecidos, de forma a adequá-los à legislação e aos procedimentos em 
uso nos serviços municipais. 

Os servidores públicos incumbidos das operações dos sistemas deverão receber treinamentos para 
o seu correto uso, além de contar com serviços de suporte por técnicos da Contratada com 
conhecimentos avançados da solução proposta. 

Durante toda a vigência do contrato, a Contratada deverá responsabilizar-se pelo provimento dos 
sistemas em Data Center que atenda às especificações deste Edital, além de serviços de manutenção do 
sistema e suporte aos usuários internos. 

A critério da Prefeitura, o contrato poderá ser renovado por iguais períodos para os serviços de 
licenciamento de uso, provimento do ambiente, suporte e manutenção de sistemas e treinamentos. 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 

 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, Paraíba 
do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO
SUL - PROCESSO 

2021/04/4431   

Número Folha Rubrica

Processo Licitatório nº 095/2022 Pregão Presencial nº 073/2022 

Data de Julgamento: 19/08/2022 Horário: 10h00min. 

[  ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [   ] LOTES EXCLUSIVOS PARA:MEI, ME ou EPP [ X ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
I REPUBLICAÇÃO 

39 

 

Ao final do período de contrato, não havendo interesse da Prefeitura na manutenção dos serviços, 
a Contratada deverá disponibilizar para a Prefeitura os dados e informações produzidas durante o projeto, 
em formato a ser definido pela Prefeitura. 

Sendo assim, o CTM é fundamental para o planejamento e para tomadas de decisões, e deve estar 
sempre atualizado com detalhamento que ofereça aos técnicos das diversas áreas ter acesso às 
informações de seu interesse. 

 

PROVA DE CONCEITO 
 

12 Especificações técnicas para realização da Prova de Conceito 
12.1 A prova de conceito destina-se a verificar se a amostra do produto a ser fornecido pela 

Licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, atende às especificações técnicas definidas no 
Termo de Referência. 

12.2 Na prova de conceito serão mensurados elementos necessários e suficientes para 
assegurar a viabilidade técnica do produto ofertado e a capacidade da Licitante de proceder às entregas 
dos produtos e serviços em atenção aos prazos de execução, de forma a oferecer soluções racionais, 
ágeis, adequadas e capazes de suprir as necessidades do Município agregando novas tecnologias e 
garantindo a evolução futura da solução. 

12.3 A prova de conceito será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, com convocação feita pelo pregoeiro ao licitante classificado e habilitado provisoriamente em 
primeiro lugar, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data estabelecida para a realização de 
sua Prova de Conceito, visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades mínimas da solução 
tecnológica. 

12.4 O resultado que se espera da prova de conceito é que a solução proposta satisfaça aos 
requisitos do Termo de Referência (características técnicas, qualidade, funcionalidade desejada e 
desempenho do produto).  

12.5 Critérios relativos à solução apresentada: 
12.5.1 A atestação, avaliação e homologação ou rejeição do objeto licitado será efetuada por 

Comissão Avaliadora composta por servidores do quadro técnico da Prefeitura com conhecimentos 
avançados nas áreas objeto da Prova de Conceito. 

12.5.2 Como resultado final da avaliação a Comissão Avaliadora deverá atestar que a solução 
ofertada pela Licitante atende aos requisitos do Termo de Referência. 
O laudo da Comissão Avaliadora relativo ao atendimento das especificações será emitido em cinco (05) 
dias úteis contados da data da sessão pública. 

12.6. A licitação será realizada na modalidade Pregão Presencial por menor preço global com prova 
de conceito. A prova de Conceito não é considerada de caráter classificatório e sim eliminatório. Caso a 
empresa não atenda a pontuação mínima de 80% exigida ou que, durante sua realização, não respeite 
qualquer prazo estabelecido neste edital, será considerada eliminada.  

12.7 Sendo convocado, o segundo colocado através de publicação no diário oficial do Município 
respeitando os mesmos prazos estabelecidos anteriormente. 

12.8. A Prova de Conceito será realizada, conforme especificação do Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 
 

13 Aplicação de Pontuação 
13.1 A Licitante deverá demonstrar que 80% (oitenta por cento) do total das funcionalidades listadas 
neste item estão contempladas na solução ofertada através da apresentação do sistema em tempo real, 
sob pena de desclassificação. 
13.2 Além do percentual geral, a Licitante deverá garantir percentual mínimo de 70% (setenta por 
cento) em cada uma das tabelas avaliativas.   
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13.3 Os itens de pontuação para a Prova de Conceito estão divididos em tabelas, de acordo com o 
quadro abaixo: 
 

TABELA DESCRIÇÃO 

TABELA 1 Gestão do Cadastro Técnico Imobiliário 
TABELA 2 Portal Web para publicação do Cadastro Técnico Imobiliário 
TABELA 3 Gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e projetos 
TABELA 4 Serviços web para interoperabilidade dos dados do CTI 
TABELA 5 Gestão do atendimento ao contribuinte notificado 

 

14 Avaliação da Prova de Conceito: 
14.1 A Licitante demonstrará a solução na ordem estabelecida nesta Prova de Conceito. 
14.2 A Comissão Avaliadora acompanhará a apresentação atribuindo o critério de atendimento ou não 
atendimento à funcionalidade constantes das tabelas de demonstração abaixo. 
14.3 O item será considerado atendido quando a operação for executada com êxito, considerando a 
obtenção do resultado esperado na totalidade da operação, com performance satisfatória e facilidade de 
operação. 
14.4 A nota de apresentação considerará a média aritmética dos itens avaliados. 
14.5 Será considerado aprovada a Licitante que atender 80% da totalidade da apresentação e, no 
mínimo, 70% em cada tabela. 
 

Tabelas para avaliação de demonstração da Prova de Conceito 
 

TABELA 1 – Gestâo do Cadastro Técnico IMOBILIÁRIO Atende? 

1.1. Ferramentas cartográficas Sim Não 

1.1.1 Permitir ao usuário a navegação onidirecional pelo mapa     

1.1.2 Permitir ao usuário a ampliação e redução da escala de visualização do mapa     

1.1.3 

Permitir ao usuário criação de temas (Ex: Educação, Saúde) especificando para o tema um 
conjunto de conteúdo (camadas, nível ou layer) e escala default de visualização, associando 
o tema à estrutura de senha de acesso do usuário de tal forma que cada usuário acesse o 

conteúdo da Geobase que melhor se aproveita a sua área de interesse 

    

1.1.4 Permitir ao usuário selecionar feições contidas em um polígono por ele desenhado     
1.1.5 Permitir seleção de feições através dos critérios de busca por atributos tabulares     
1.1.6 Permitir ao usuário controlar quais temas estarão visíveis no mapa     
1.1.7 Permitir ao usuário controlar a ordem de exibição dos temas     

1.2. Funcionalidades para espacialização das informações cadastrais Sim Não 

1.2.1 

Cadastro de bairro: 

    

i.  Cadastrar um bairro informando, no mínimo, o nome e sua localidade (Município/Unidade 
Federativa); 

ii. Acessar as ferramentas cartográficas e vetorizar um polígono representativo dos limites 
do bairro cadastrado; 

iii. Demonstrar que o bairro vetorizado na base cartográfica foi automaticamente associado 
(geocodificado) à informação cadastral correspondente; 

iv. O bairro cadastrado neste item deverá ser utilizado pela Licitante para o cadastro do 
logradouro a seguir. 

1.2.2 

Cadastro de logradouro: 

    
i. Cadastrar um logradouro informando, no mínimo, o tipo (rua, avenida etc) e o nome, a 
localidade (Município/Unidade Federativa) e o CEP (código de endereçamento postal); 

ii. Demonstrar o registro de diferentes faixas de CEP por bairro e por intervalo de 
numeração; 
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iii. Acessar as ferramentas cartográficas e vetorizar uma linha representativa do eixo de 
logradouro cadastrado; 

iv. Demonstrar que a representação cartográfica do logradouro pode ser feita considerando 
a extensão total deste ou, individualmente, para cada um de seus trechos; 

v. O logradouro cadastrado neste item deverá ser utilizado pela Licitante para formação de 
todos os endereços utilizados nos itens a seguir. 

1.2.3 

Setor Fiscal: 

    

i. Cadastrar um setor fiscal informando, no mínimo nome. ii. Acessar as ferramentas 
cartográficas e vetorizar um polígono representativo dos limites do setor fiscal cadastrado; 

iii. Demonstrar que o setor fiscal vetorizado na base cartográfica foi automaticamente 
associado (geocodificado) à informação tabular correspondente e que os dados de 

perímetro e área do setor foram calculados eletronicamente pelo sistema e armazenados na 
base tabular; 

iv. O setor fiscal cadastrado neste item deverá ser aquele utilizado para o cadastro da 
quadra fiscal na etapa posterior. 

1.2.4 

Cadastro de Quadra Fiscal: 

    

i. Cadastrar uma quadra fiscal informando, no mínimo os dados de nome e setor fiscal em 
que a quadra está contida; 

ii. Acessar as ferramentas cartográficas e vetorizar um polígono representativo dos limites 
da quadra cadastrada; 

iii. Demonstrar que a quadra vetorizada na base cartográfica foi automaticamente associada 
(geocodificada) ao cadastro correspondente e que as informações de perímetro e área 

foram eletronicamente calculadas e armazenadas na base tabular; 
iv. A quadra fiscal cadastrada neste item deverá ser aquela utilizada para o cadastro de 

imóvel na etapa posterior. 

1.2.5 

Cadastro de Zona de Uso do Solo: 

    

i. Cadastrar uma zona de uso do solo informando, no mínimo, o nome e os usos de solo 
permitidos.  

ii. Acessar as ferramentas cartográficas e vetorizar um polígono representativo do limite da 
zona cadastrada; 

iii. Demonstrar que a zona vetorizada na base cartográfica foi automaticamente associada 
(geocodificada) ao cadastro correspondente.  

iv. Demonstrar que o sistema associa automaticamente os imóveis contidos no polígono 
vetorizado à zona de uso cadastrada; 

v. A zona de uso do solo cadastrada neste item, deverá ser aquela utilizada na viabilidade 
de uso do solo do cadastro da empresa do Cadastro da Atividade Econômica, na etapa 

posterior. 

1.3 Funcionalidades para espacialização das informações cadastrais de imóveis Sim Não 

1.3.1 

Cadastrar um imóvel informando, no mínimo, os dados referentes ao número da inscrição 
imobiliária, setor fiscal; quadra fiscal; logradouro; tipo de ocupação (edificado, não 

edificado); área do terreno; medidas do terreno, situação do terreno (esquina, meio, 
encravado). 

    

1.3.2 A partir da interface de cadastro de Imóveis, acessar as ferramentas cartográficas e 
vetorizar um polígono representativo do limite do lote.     

1.3.3 
Cadastrar as informações relativas à edificação informando, no mínimo, os dados de 

endereço (logradouro, número e complemento); informações sobre habite-se (número, data 
e tipo), características da edificação. 

    

1.3.4 Demonstrar que para um mesmo imóvel é possível cadastrar e vetorizar, individualmente, 
múltiplas edificações.     

1.3.5 Demonstrar que o Imóvel vetorizado na base cartográfica foi automaticamente associado     
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(geocodificada) ao cadastro correspondente 
Percentual de Pontuação atingido (mínimo para aprovação de 70%)   

TABELA 2 - PORTAL WEB PARA PUBLICAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO Atende? 

2.1. Controle de Acesso Sim Não 

2.1.1 

Demonstrar que o sistema possibilita o controle de acesso de usuários: 

    
i. permitir cadastrar usuários com login e senha pessoais; 

ii. definir para cada grupo de usuários umperfil de acesso específico, atribuindo para cada 
grupo direitos de visualização de diferentes camadas de dados. 

2.2. Funcionalidades para parametrização (estilização) do mapa para publicação Sim Não 

2.2.1 

Demonstrar que o sistema permite ao usuário parametrizar as camadas para visualização 
em pelo menos dois níveis: 

    
i. Primeiro nível (e.g. Mapa urbano básico) especificando um conjunto de subníveis; 

ii. Segundo nível (subnível) composto por um conjunto de camadas cartográficas (e.g. 
equipamentos urbanos contendo a localização das unidades de saúde, educação e 
assistência social) para visualização quando selecionado o Primeiro nível. 

2.2.2 Demonstrar que o sistema permite configurar quais atributos alfanuméricos de cada camada 
cartográfica serão exibidos no Portal. 

    

2.2.3 
Demonstrar que o sistema permite ordenar e titular as informações do cadastro que serão 
exibidas para cada camada cartográfica consultada.     

2.2.4 Demonstrar que o sistema permite configurar os atributos que estarão disponíveis no Portal 
para pesquisa do usuário, para cada uma das camadas cartográficas publicadas. 

    

2.3. Navegação no Portal Sim Não 

2.3.1 Demonstrar que o sistema permite ao usuário visualizar as camadas cartográficas conforme 
a parametrização em níveis, definidos na etapa anterior, para o seu perfil. 

    

2.3.2 

Demonstrar que o sistema permite ao usuário estilizar cada uma das camadas cartográficas 
vetoriais de acordo com a topologia das feições, permitindo no mínimo: 

    

i. definir espessura de linha; 

ii. definir cor da linha; 

iii. definir cor do preenchimento; 

iv. definir opacidade; 

v. definir se o texto será exibido; 

vi. definir tamanho da fonte. 

2.3.3 Demonstrar que o sistema permite ao usuário realizar pesquisa nas camadas publicadas 
através dos atributos configurados na etapa anterior de parametrização. 

    

2.3.4 Demonstrar que o sistema exibe para visualização no mapa somente os objetos 
pesquisados.     

2.3.5 Demonstrar que o sistema permite ao usuário visualizar os atributos do objeto pesquisado, 
conforme definido na etapa anterior de parametrização.     

2.3.6 Demonstrar que o sistema permite ao usuário visualizar as imagens associadas a um objeto 
vetorial (e.g. fotografia de fachada). 

    

2.3.7 Demonstrar que o sistema exibe ao usuário informações de cada camada cartográfica (e.g. 
zoom de visualização; data da publicação; data de atualização)     
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2.3.8 Demonstrar que o sistema permite ao usuário alterar a escala de zoom de visualização do 
mapa.      

2.3.9 Demonstrar que o sistema permite a exibição de imagem aérea proprietária do Município, 
mantendo uma performance adequada de navegação.      

Percentual de Pontuação atingido (mínimo para aprovação de 70%)   

TABELA 3 - Gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e projetos Atende? 

3.1 Funcionalidades para aprovação de plantas e projetos Sim Não 

3.1.1 Demonstrar que o sistema opera integralmente em ambiente web.      

3.1.2 
Demonstrar que o sistema permite à Prefeitura controlar o tipo de serviço que estará 
disponível para solicitação pelos profissionais, conforme a área de atuação deste (área de 
engenharia, arquitetura).   

    

3.1.3 Demonstrar que o sistema permite à Prefeitura cadastrar os documentos exigidos para cada 
tipo de serviço.     

3.1.4 Demonstrar que o sistema permite à Prefeitura cadastrar as fases e etapas do fluxo de 
processo de cada serviço, definindo a ordem em que serão executadas.     

3.1.5 
Demonstrar que os profissionais habilitados (área de engenharia e arquitetura) podem 
utilizar as funcionalidades disponíveis em ambiente web para protocolar processo de serviço 
de Aprovação de plantas e projetos. 

    

3.1.6 Demonstrar que sistema permite aos profissionais anexarem os documentos digitais, no 
momento da solicitação do serviço, conforme o cadastro prévio realizado no item acima.      

3.1.7 Demonstrar que o serviço é tramitado para as repartições de forma automática, de acordo 
com o fluxo de processo cadastrado no item acima.     

3.1.8 Demonstrar que as fases e etapas percorridas pelo processo ficam disponíveis para acesso 
da Prefeitura de forma facilitada, em uma interface unificada.     

3.1.9 
Demonstrar que o sistema permite aos profissionais habilitados e proprietários dos imóveis 
acompanhar a tramitação do processo, podendo manifestar-se e anexar ou substituir 
documentos. 

    

3.1.10 Demonstrar que a Prefeitura consegue registrar Comunique-se no sistema para acesso do 
profissional habilitado.     

3.1.11 Demonstrar que o sistema emite eletronicamente documentos oficiais, a partir dos dados do 
cadastro do imóvel (e.g. Habite-se, Alvará de aprovação de projeto e execução de obra)     

Percentual de pontuação atingido (mínimo para aprovação de 70%)   

TABELA 4 - SERVIÇOS WEB PARA INTEROPERABILIDADE DOS DADOS DO CTM 
Atende? 

Sim Não 

4.1 

Demonstrar, em Portal de sua autoria, a publicação das informações necessárias para o 
desenvolvimento das rotinas de interoperabilidade, composto por: 

    i. Manual de interoperabilidade; 

ii. Manual contendo as mensagens de alerta, erros e notificações; 

iii. Catálogo dos serviços disponíveis. 

4.2 
Demonstrar um serviço de consulta de dados, demonstrando em teste de funcionalidade a 
capacidade de processamento da requisição respeitando os critérios definidos na 
documentação apresentada no item anterior. 
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4.3 
Demonstrar um serviço de inclusão de dado, demonstrando em teste de funcionalidade a 
capacidade de processamento da requisição respeitando os critérios definidos na 
documentação apresentada no item anterior. 

    

4.4 
Demonstrar um serviço de alteração de dado, demonstrando em teste de funcionalidade a 
capacidade de processamento da requisição respeitando os critérios definidos na 
documentação apresentada no item anterior. 

    

4.5 

Demonstrar que o sistema dispõe de registro de históricos para monitoramento das 
requisições dos serviços web, através do qual será possível identificar: 

    

i.  o sistema informatizado responsável pela requisição; 

ii. a área de origem da requisição; 

iii. o serviço requerido; 

iv. a data da requisição; 

v. o endereço IP da requisição; 

vi. o tempo de processamento da requisição; 

vii. as mensagens XML de envio e de resposta. 

Percentual de Pontuação atingido (mínimo para aprovação de 70%)   

TABELA 5 – GESTÃO DO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE NOTIFICADO Atende? 

5.1 - Sistema de agendamento Sim Não 

5.1.1 
Demonstrar que o sistema permite ao usuário realizar a consulta das informações do 
imóvel, através do número de protocolo fornecido na notificação.     

5.1.2 Demonstrar que o sistema permite ao usuário realizar agendamento para atendimento em 
data e hora selecionada.     

5.1.3 Demonstrar que o sistema envia, automaticamente para o email informado, o comprovante 
do agendamento com número de protocolo.     

5.1.4 Demonstrar que o sistema permite ao usuário realizar a consulta das informações da 
agenda, através do número de protocolo.     

5.1.5 Demonstrar que o sistema permite ao usuário realizar o reagendamento do atendimento em 
período futuro, sem a necessidade de redigitar as suas informações pessoais.     

5.1.6 Demonstrar que o sistema permite ao usuário realizar o cancelamento da agenda.     
5.2 - Sistema de recepção Sim Não 

5.2.1 Demonstrar que o sistema permite ao atendente visualizar todos os atendimentos 
agendados para no dia com os respectivos horários.     

5.2.2 
Demonstrar que o sistema permite ao atendente localizar o atendimento agendado através 
de funcionalidades de consulta (e.g. nome, horário).     

5.2.3 Demonstrar que, após a confirmação do comparecimento do usuário agendado pela 
recepção, o sistema autoriza automaticamente o atendimento para a fila de espera.     

5.2.4 i. Demonstrar que o sistema permite incluir na fila de espera o usuário que compareça 
espontaneamente à unidade, sem ter feito agendamento prévio. 

    

  ii. Demonstrar que o sistema permite informar a existência de condição para atendimento 
prioritário (e.g. gestante, lactantes, pessoa com deficiência, idosos). 

5.2.5 Demonstrar que o sistema permite ao atendente realizar o agendamento do usuário para 
atendimento em data futura, quando estiverem presencialmente na Unidade.     

5.2.6 Demonstrar que a solução ofertada possui funcionalidade para acompanhamento da fila de 
espera, visualizando:     

  i.  os usuários que estiverem aguardando atendimento; 
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  ii. os usuários que estiverem em atendimento; 

  iii. os atendimentos finalizados; 

  iv. os atendimentos cancelados. 

5.3 - Sistema de atendimento Sim Não 

5.3.1 Demonstrar que o sistema exibe na fila de espera os usuários agendados e os usuários não 
agendados que foram incluídos para atendimento pela recepção.     

5.3.2 
Demonstrar que o sistema permite no atendimento informar os dados cadastrais do 
responsável pelo imóvel – proprietário e compromissário (quando o caso) para formação do 
banco unificado de usuários. 

    

5.3.3 Demonstrar que o sistema possui solução mobile integrada para imageamento de 
documentos e constituição de acervo dos documentos comprobatórios do atendimento.     

5.3.4 Demonstrar que o sistema mantém o histórico do atendimento do usuário na unidade para 
consulta pela Prefeitura.     

Percentual de Pontuação atingido (mínimo para aprovação de 70%)     
Tabela de Pontuação Final: 

 

TABELA CONTEÚDO 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 
TABELA 1 Gestão do Cadastro Técnico Imobiliário Mínimo 70 % 
TABELA 2 Portal Web para publicação do Cadastro Técnico Imobiliário Mínimo 70 % 
TABELA 3 Gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e projetos Mínimo 70% 
TABELA 4 Serviços web para interoperabilidade dos dados do CTI Mínimo 70 % 
TABELA 5 Gestão do atendimento ao contribuinte notificado Mínimo 70% 

Somatório Final da Pontuação (Tabela 1 a Tabela 5) dividido por 5 Mínimo de 80% 
ESTIMATIVA 
 

O custo estimado total para realização de tais serviços é de em R$ 3.213.804,00 (Três milhões 
duzentos e treze mil oitocentos e quatro reais) PELO PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 24 MESES. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A referida despesa ocorrerá através das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 

2 6 41.228.889 1.043 3.3.90.39 500 - TM 

2 6 41.228.889 1.043 3.3.90.39 704 - ROYALTIES 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A empresa contratada obriga-se à: 
 

 Entregar os serviços/produto objeto deste Contrato dentro das condições estabelecidas no Edital 
e neste instrumento, respeitando os prazos fixados;  
 Adquirir e fornecer todos os materiais necessários à realização dos trabalhos;  
 Prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a 
CONTRATANTE recusá-las caso não estejam de acordo com o previsto neste Contrato, nos ditames 
editalícios, ou na normatização aplicável à matéria; 
 Fornecer, sob sua inteira responsabilidade, toda a mão-de-obra necessária à fiel e perfeita 
execução deste Contrato;  
 Executar os trabalhos com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações e 
dados pela CONTRATANTE; 
 Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, 
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especialmente no que tange aos objetivos a serem alcançados com os trabalhos que serão 
desenvolvidos;  
 Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pela 
CONTRATANTE; 
 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato, durante 
toda a sua vigência e mesmo após o seu término, a pedido da CONTRATANTE;  
 Encaminhar relatórios dos trabalhos toda vez que solicitar o gestor do contrato ou setor por ele 
especificado; 
 Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade, como empresa 
legalmente habilitada na prestação dos serviços objeto deste Contrato;  
 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada no preâmbulo deste Contrato, bem como as cláusulas deste, de modo a favorecer e a buscar a 
constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a CONTRATANTE de qualquer 
demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;  
 Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem 
 detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços ou dos métodos 
empregados, imediatamente ou no prazo estabelecido pela CONTRATANTE;  
 Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade desta 
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;  
 Coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a consecução do objeto 
contratado se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços;  
 Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária, 
decorrentes das atividades contratadas;  
 Executar os serviços contratados dentro do cronograma estabelecido e alocar recursos para tal 
fim;  
 Indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) preposto 
qualificado para representá-la perante a CONTRATANTE e para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, devendo este preposto responder por todos os assuntos relativos ao Contrato;  
 Disponibilizar em sua equipe, responsável pelos trabalhos junto à CONTRATANTE, técnicos 
devidamente qualificados, sendo que o dimensionamento desta equipe deverá ser compatível com o 
trabalho de implantação a ser executado;  
 Dar tratamento reservado aos dados e informações obtidos durante a execução dos trabalhos. 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

A empresa contratante obriga-se à: 
 

a) Fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
b) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais de 
trabalho; 
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-
lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la; 
d) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato; 
e) Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela CONTRATADA; 
f) Alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos trabalhos; 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos aditivos que venham a 
ser firmados; 
h) Disponibilizar, para a execução dos serviços, ambiente apropriado (mesa, cadeira, etc.); 
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i) Disponibilizar microcomputador com acesso a internet e rede interna que atenda aos requisitos de 
acesso ao sistema a ser fornecido; 
j) Alocar equipe com pelo menos 1 (um) servidor por área envolvida, objetivando prestar apoio ao trabalho 
da equipe da CONTRATADA. 
 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  

Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal do Contrato, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, 
anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 
8.666/93;  

A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor: Luiz Fernando Rezende Coutinho – 
Matrícula: E-1420, que terá como responsabilidades:  
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Fazenda em aplicar as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

SANÇÕES 
 

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se 
às penalidades legalmente estabelecidas. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a DPE/RJ poderá, garantidos o contraditório e a 
ampla defesa, aplicar à adjudicatária as sanções fixadas a seguir: 
 

 Advertência; 
 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto adjudicado; 
 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

Na hipótese dos atrasos injustificados a seguir elencados serão aplicadas as seguintes 
penalidades: 
 

 Atraso injustificado no cumprimento do item 3.2, à licitante vencedora será aplicada multa de 
0,5% (meio por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total de 
20% (vinte por cento). 

 Atraso injustificado no cumprimento do item 4, à licitante vencedora será aplicada multa de 1% 
(um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total de 20% 
(vinte por cento). 

 Atraso injustificado no cumprimento do item 5.2.o, à licitante vencedora será aplicada multa de 
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1% (um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total de 
20% (vinte por cento). 

 

Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento das demais obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, a esta será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de 
atraso, dobrável na incidência, limitada a 2% (dois por cento), respeitado o limite total de 20% (vinte por 
cento). 

A aplicação das multas a que aluda este Edital não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a compra e aplique outras sanções previstas neste Edital, e demais cominações legais. 

Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e seus orgãos licitantes. 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias após a apresentação 
da nota fiscal pela CONTRATADA. 
 

MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco 
iminente, a Administração adotará como medida acauteladora a retenção do pagamento até que cesse o 
risco iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

Em caso de transgressão das regras contidas no edital, a contratada estará sujeita às sanções 
administrativas contidas na Lei nº 8.666/93. 

 

Paraíba do Sul, 02 de agosto de 2022 
 
 
 
 

_______________________________ 
Luiz Carlos Augusto de Luca  

Secretário Municipal de Fazenda 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 
 

OBJETO: O presente Termo de Referência tem como finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO E RETIFICAÇÃO 
DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE 
IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital. 

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Quant. Unid. Descrição do Material/Serviço 
Valor Unit. Máximo 
aceito 

Valor Total Máximo 
aceito 

01 24 Mês. 

Contratação de empresa especializada para 
licenciamento de uso de software como serviço e 
retificação do cadastro técnico imobiliário do municípi
com serviços correlatos de implantação, integração, 
treinamento, suporte e manutenção. 

  

VALOR TOTAL: 
 

Vigência: 24 meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração, 
até o limite de 60 meses com a celebração dos respectivos termos de aditamento, nos termos e condições 
permitidos pela legislação vigente. 
 

Validade da Proposta _______ (não inferior a 60 dias corridos): 
 

DECLARO que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, mão de obra, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Edital e seus Anexos. 
 

DADOS DO PROPONENTE: 
 

Razão Social: ______________________________________________________ 
Endereço Completo: ________________________________________ nº _____, Bairro _________ 
CNPJ: __________________ 
Inscrição Estadual: ________________ 
Telefone: _______________________ E-mail: ________________________ 
 

Dados do Representante legal responsável pela assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços: 

Nome Completo: 
Estado Civil: 
Profissão: 
Nº Identidade: 
Nº CPF: 
Endereço completo: 

 

LOCAL E DATA:  
 

___________________________________________________ 
ASS. RESPONSÁVEL  
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a empresa 
_______________________________________________________________, com sede à Rua 
___________________________________________________________________________, nº ___, 
Bairro ____________________________, inscrita no CNPJ sob o número 
___________________________________________, neste ato representada por seu sócio Sr.(a) 
____________________________________________________________________, nacionalidade 
_____________________, estado civil ________________________, profissão 
________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
__________________________ - ___ e do CPF nº ______________________________, nomeia e 
constitui seu representante o Sr.(a) 
_____________________________________________________________________________, 
portador (a) da carteira de Identidade nº _______________________ - ______ e do CPF nº 
___________________________, a quem confere poderes para representar a empresa outorgante no 
Pregão Presencial nº 073/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, em especial 
para firmar declarações, atas, propostas e contratos, apresentar ou desistir da apresentação de lances 
verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 
 

Local e data. 
 
 
 

Assinatura do responsável pela outorga 
 
 

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da 
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante 
para constituir mandatário. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL-RJ 

 
 
 
 

A empresa ____________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
__________________, com sua sede _______________________, em conformidade com o disposto no 
art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado. 

 
 
 

______________, __ de ______________ de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃOPARA EMPRESAS ME. e EPP 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL-RJ 

 
 
 
 
A empresa ________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _____________, com 
sua sede _______________________, DECLARA sob penas da Lei, que se enquadra na condição de 
__________ (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não 
está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, pelo qual pretende fazer uso do direito no 
certame acima indicado. 
 
 

________________, ___ de _________ de 2022. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

A empresa ___________________ ____________, cadastrada no CNJP sob nº 
___________________________, sediada na ________________________________, na cidade de 
__________________________, através de seu representante legal 
______________________________________________________, __________________, 
(nacionalidade), ____________________ (estado civil), _________________ 
(profissão),__________________, portador do RG_________________________, cadastrado no CPF 
sob nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de 
__________________________________, declara para todos os fins de direito, especificamente para 
participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição 
Federal, que: 

 
a) Não há fato superveniente impeditivo à habilitação para participação em processos/procedimentos 
licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo a declará-lo(s) caso venha(m) a ocorrer. 

 
b) Que está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho. Não possuímos em nosso quadro de 
pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso 
XXXIII do artigo 7º da CF. 

 
c) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus 
empregados. 

 
d) Que se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços e/ou qualidade dos materiais ora 
contratados; 

 
e) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nele não achando nenhuma 
falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório, referente ao Pregão 
Presencial nº 073/2022 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas 
contratuais e às condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado. 

 
f) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer esfera 
(Art. 87 IV); 

 
g) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Paraíba do Sul, 
direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 
h) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante 
da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de Paraíba do Sul, nos termos do 
art. 9º da Lei Federal 8.666/93 

 
i) Que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 

 
Local e data: 

 
Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Aos ____dias do mês de ________ de 2022, de um lado A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. 29.138.385/0001-30, com sede na, centro de Paraíba do Sul, neste ato representada 
pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, ____________, residente e domiciliada ____________, 
portadora da cédula de identidade RG nº. ___________ e inscrita no CPF/MF sob o nº. ___________ a 
seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 
__________________________________, com sede à ___________________________,_____, na cidade 
de _____________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº ____________________, neste ato representada pelo Sr 
(a)._________________________________ (qualificação), residente e domiciliado na cidade de 
______________, à ____________________________, _______, portador da Cédula de Identidade RG n. 
__________________ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF, sob n. 
______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, sob a disciplina da Lei 
n. 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE 
SOFTWARE COMO SERVIÇO E RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO 
MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E MANUTENÇÃO. 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Quant. Unid Descrição do Material/Serviço 
Valor Unit. Máximo 
aceito 

Valor Total  
Máximo aceito 

01 24 MÊSd.

Contratação de empresa especializada para 
licenciamento de uso de software como serviço e 
retificação do cadastro técnico imobiliário do 
município, com serviços correlatos de implantação
integração, treinamento, suporte e manutenção. 

  

VALOR TOTAL: 
 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

I - ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 
 

1. Levantamentos Preliminares 
1.1. Integração da equipe da Contrata junto aos órgãos da Prefeitura envolvidos na execução do Projeto 
1.1.1. Como condição para início das atividades de implantação a Prefeitura procederá à integração dos 
técnicos da Contratada que atuarão nas diferentes fases do planejamento, acompanhamento e execução 
do Contrato juntos aos órgãos municipais. 
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1.1.2. A integração tem como objetivo apresentar aos servidores públicos, os técnicos da Contratada que 
atuarão na fase de elaboração do Projeto Executivo e implantação da solução integrada, bem assim 
detalhar os procedimentos a serem realizados, adequar datas e horários das atividades e esclarecer 
dúvidas. 
1.1.3. O processo de integração deverá ser agendado junto ao gestor do contrato indicado pela Prefeitura 
com prazo de antecedência mínimo de 05 (cinco) dias. A solicitação de agendamento deverá conter os 
dados de identificação dos técnicos que participarão da integração, informando dados de identificação, 
formação profissional e a função a ser exercida no projeto, de forma a que sejam determinados pela 
Prefeitura os órgãos e servidores que atuarão na integração. 
1.1.4. Durante a integração, os técnicos da Contratada receberão instruções relacionadas aos horários de 
funcionamento dos órgãos e os procedimentos de conduta e segurança que deverão ser observados 
durante sua permanência nas dependências da Prefeitura. 
1.1.5. Durante a integração os técnicos da Contratada deverão informar sua função no projeto, dados 
para contato, apresentar de forma sumária os procedimentos a serem adotados, as datas e os períodos 
previstos para as atividades a serem realizadas, o tempo estimado de duração, entre outros necessários a 
permitir com que os órgãos e servidores se organizem em suas rotinas funcionais. 
1.1.6. Tal procedimento será obrigatório no decorrer do contrato para todo e qualquer novo colaborador 
da Contratada que venha a atuar junto à Prefeitura. 
 

1.2. Implantação de interface para troca de informações (sistema de requisição de serviço) 
1.2.1. A Contratada deverá disponibilizar e manter, durante a vigência do contrato, em tempo integral, 
inclusive sábados, domingos e feriados, Sistema de Abertura e Controle de Ordem de Serviços via web. O 
sistema disponibilizado deverá conter dispositivo para anexação de documentos, permitindo ao usuário 
ilustrar suas dúvidas, problemas e solicitações. 
1.2.2. O sistema deverá permitir a troca de informações seguras entre equipes da Prefeitura e da 
Contratada e organizar os fluxos relacionados ao transacionamento de documentos, dados e informações. 
1.2.3. O sistema deverá permitir ainda com que os servidores públicos possam requerer serviços de 
suporte e manutenção da solução integrada e acompanhar todo o trâmite da solicitação. 
1.2.4. As informações geradas no sistema devem permanecer disponíveis para acesso aos gestores do 
contrato para avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, cumprimento de prazos e 
obrigações. 
 

1.3. Levantamento da legislação aplicável e identificação dos fluxos e regras de negócio fundamentais 
para implantação dos sistemas contratados 
1.3.1. A Prefeitura fornecerá acesso à Contratada a toda a legislação (Leis, Decretos, Regulamentos e 
Instruções) vigente à data da implantação, necessárias à customização, parametrização e configuração dos 
sistemas contratados. 
1.3.2. A Contratada deverá identificar e descrever os principais fluxos operacionais e de processos em 
uso na Prefeitura relacionados ao CTI, formulando por escrito seus questionamentos a respeito de dúvidas 
relacionadas à legislação fornecida e aos fluxos e processos mapeados. 
1.3.3. A Prefeitura, através dos servidores públicos designados, responderá em até 05 (cinco) dias todos 
os questionamentos encaminhados pela Contratada. 
1.3.4. Após análise da legislação e dos fluxos e processos vigentes, a Contratada deverá realizar reunião 
com os servidores públicos designados para apresentação dos fluxos de processos mapeados.  
1.3.5. Os servidores públicos designados deverão manifestar anuência quanto aos fluxos e processos 
mapeados.  
 

2. Elaboração, apresentação, análise e aprovação do plano de execução 
 

2.1. Desenvolvimento do plano de execução 
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2.1.1. A implantação da solução integrada descrita neste Termo de Referência deverá ser executada 
conforme definido no Plano de Execução a ser elaborado pela Contratada, contendo o planejamento das 
atividades a ser utilizado para o acompanhamento da execução do contrato.  
2.1.2. Na elaboração do Plano de Execução a Contratada deverá utilizar metodologias ágeis e 
amplamente difundidas no mercado, considerando os temas abaixo relacionados: 
2.1.2.1. Conhecimento do problema: contém a contextualização do projeto, apresentando sua 
problematização e a solução proposta. Deverá ser apresentada uma visão geral sobre as questões urbanas 
envolvidas no projeto. Também deverão ser apresentadas os requisitos, as premissas e as restrições do 
projeto, além dos benefícios esperados. 
2.1.2.2. Plano de trabalho: contém as macroatividades a serem desenvolvidas para atingimento dos 
objetivos propostos. A metodologia de execução deverá ser detalhada indicando como as tarefas previstas 
nas atividades serão realizadas. 
2.1.2.2.1. O Plano de trabalho deverá contemplar o Programa de Treinamento com o objetivo inserir 
nas rotinas administrativas da Prefeitura os processos e tecnologias fornecidos no projeto. Os treinamentos 
poderão ocorrer por meio de palestras, workshops, reuniões presenciais e remotas, tutoriais, suporte e 
outros meios que se julgar necessários. O documento deverá conter: 
2.1.2.2.1.1. O conteúdo programático, carga horária e público-alvo dos treinamentos 
2.1.2.2.1.2. A associação do treinamento a cada uma das etapas e fases do projeto e aos softwares 
licenciados no projeto.  
2.1.2.3. Plano de recursos humanos: relaciona as partes envolvidas e que podem ser impactadas pelo 
Projeto; 
2.1.2.4. Plano de qualidade: relaciona os procedimentos que serão utilizados para gerenciar os aspectos da 
qualidade do projeto, considerando a conformidade com os requisitos e os resultados das medições de 
controle, para garantir o uso de padrões de qualidade e definições operacionais apropriadas. Para 
determinar a qualidade final dos produtos e serviços a serem desenvolvidos no projeto a Contratada deverá 
indicar os padrões mínimos de qualidade ou de nível de serviço que serão garantidos e a forma como serão 
avaliados os padrões de qualidade do projeto e do produto. 
2.1.2.5. Avaliação de risco: identifica e avalia os pontos críticos para o sucesso do projeto, apontando 
soluções preventivas. O plano de avaliação de riscos deverá considerar, obrigatoriamente: 
2.1.2.5.1. Descrição do risco e do impacto que pode causar;  
2.1.2.5.2. O grau de severidade do risco; 
2.1.2.5.3. A categoria do risco; 
2.1.2.5.4. A ação prevista para sua mitigação; 
2.1.2.5.5. O responsável pela ação; 
2.1.2.5.6. A previsão de ocorrência. 
2.1.2.6. Referências técnicas: contém o dicionário de termos e referências técnicas utilizadas no Projeto. 
 

2.2. Apresentação do Projeto Executivo 
2.2.1. O Projeto Executivo deverá ser apresentado ao gestor do contrato e aos servidores públicos 
designados em reunião a ser conduzida pela Contratada, realizada em local definido pela Prefeitura. 
2.2.2. A apresentação deverá abordar os temas que formam o Projeto Executivo. 
2.2.3. A reunião será encerrada com a definição, pelos presentes, dos responsáveis indicados pela 
Prefeitura que estarão envolvidos na aprovação do Projeto Executivo. 
 

2.3. Aprovação do Projeto Executivo 
2.3.1. Durante a fase de análise do Projeto Executivo a Contratada deverá manter canal de comunicação 
de sua equipe técnica com os responsáveis indicados pela Prefeitura para esclarecimento de dúvidas, 
obtenção de sugestões e eventual apontamento de correções que se fizerem necessárias. 
2.3.2. Após o período de análise, o Projeto Executivo, com as eventuais alterações efetuadas, será 
apresentado aos responsáveis indicados pela Prefeitura para aprovação final. 
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2.3.3. O Projeto Executivo aprovado será apostilado no processo administrativo de Contratação, 
passando a fazer parte integrante do Contrato. 
 

II - IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO - CTI 
 

3. Mapeamento de Dados 
3.1. Mapeamento das fontes de dados relacionadas no Termo de Referência para constituição do CTI 
(data mapping) 
3.1.1. A Contratada deverá proceder à identificação das fontes de dados relacionadas abaixo e 
disponíveis para a constituição do CTI: 
3.1.1.1. Dado fonte corporativo: 
3.1.1.1.1. Cadastro imobiliário do sistema tributário (Município) 
3.1.1.2. Dados Setoriais para enriquecimento do CTI:  
3.1.1.2.1. Cadastro mobiliário do sistema tributário (Município) 
3.1.1.2.2. Cadastro de empresas (Receita Federal) 
3.1.1.2.3. Cadastro do Registro de Alunos – RA (Secretaria de Estado da Educação) 
3.1.1.2.4. Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de saúde – CNES (Ministério da Saúde) 
3.1.1.2.5. Cadastro de usuários do Cartão Nacional de Saúde – CNS (Ministério da Saúde) 
3.1.1.2.6. Cadastro do Sistema Único da Assistência Social – CadSuas (Ministério da Cidadania); 
3.1.1.2.7. Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único (Ministério 
da Cidadania); 
3.1.2. O acesso aos dados será garantido pela Prefeitura, mediado pelos órgãos gestores da informação, 
nos termos previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI) cotejada com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). 
3.1.3. A Prefeitura disponibilizará acesso à Contratada das bases de dados que serão submetidas ao 
processo de mapeamento, com a identificação dos dados e de seus atributos. 
3.1.4. Deverão ser previstas reuniões com os órgãos gestores das bases de dados, a fim de determinar o 
procedimento de acesso, coleta e uso das informações para os fins pretendidos no projeto. 
3.1.5. O mapeamento dos dados deverá conter a definição de regras de validação e critérios para 
higienização do dado, observadas, quando aplicáveis, as normas de proteção de dados. 
3.1.6. Deverão ser descritos de forma destacada no respectivo layout, no mínimo: 
3.1.6.1. Formato; 
3.1.6.2. Semântica; 
3.1.6.3. Critérios de validação. 
 

3.2. Inventariamento dos dados fonte corporativos que serão transacionadas pelo CTI com os demais 
sistemas informatizados implantados na Prefeitura através de camada de serviço web 
 

3.2.1. Para os dados fontes corporativos deverá ser realizado, pela Contratada, o inventariamento dos 
atributos considerados essenciais para constituição do CTI.  
3.2.2. O inventariamento poderá ser realizado através de entrevistas e/ou questionários e tem como 
objetivo a identificação e classificação dos dados e compreensão do ciclo de vida destes dados dentro da 
Prefeitura. 
3.2.3. O inventariamento deverá refletir o caminho a ser percorrido pelo dado dentro da Prefeitura, 
incluindo os processos e procedimentos pelos quais o dado transitará o tratamento que o dado será 
submetido, o nível de segurança da base de dados, entre outras informações necessárias para a análise de 
vulnerabilidades técnicas e jurídicas. 
3.2.4. Como resultado do inventariamento dos dados deverão ser descritos, através de fluxo de dados, o 
uso do dado pelas áreas da Prefeitura, a descrição das etapas de coleta, armazenagem, sanitização, 
enriquecimento, processamento, segmentação, inferências, transferências e descarte (quando for o caso). 
3.2.5. Na elaboração dos fluxos dos dados fonte corporativos, sujeitos às normas da LGPD, a Contratada 
deverá prever: 
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3.2.5.1. Identificação do tipo dos dados fonte corporativos (cadastrais; transacionais; especiais; sensíveis) 
3.2.5.2. Classificação dos dados fonte corporativos quanto à relevância da informação para constituição do 
CTI (informação sem interesse; informação potencial; informação mínima; informação crítica); 
3.2.5.3. Volume de tráfego e frequência do fluxo de transacionamento dos dados fonte corporativos entre a 
fonte do dado e o CTI (online, diária, semanal, mensal) 
3.2.5.4. Tecnologias a serem utilizadas nesse fluxo de dados; 
3.2.5.5. Locais de Armazenamento dos dados fonte corporativos, indicando os locais onde o dado é 
coletado, armazenado, tratado ou processado, especificando se o local é interno ou externo à Prefeitura; 
3.2.5.6. Origem dos dados fonte corporativos (entradas) e canais de captura de dados (eg: site, aplicativos, 
estabelecimentos físicos) 
3.2.5.7. Uso dos dados fonte corporativos pela área de comunicação da Prefeitura, informando quais tipos 
de dados são utilizados em mensagens, informativos, notificações e outros instrumentos;  
3.2.5.8. Identificar possíveis compartilhamentos dos dados fonte corporativos com terceiros (eg: escritórios 
de contabilidade etc.), indicando quais dados são compartilhados, quem tem acesso ao dado e as 
tecnologias utilizadas no compartilhamento. 
3.2.5.9. Identificar o compartilhamento dos dados fonte corporativos com outros órgãos e esferas de 
governo, informando quais dados são compartilhados. 
3.2.5.10. Informar a base legal referente aos fluxos descritos que regulamenta a coleta e uso dos 
dados fonte corporativos. 
3.2.5.11. Informar o prazo que o dado deve ser retido e período para extinção dos dados fonte 
corporativos. 
3.2.6. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo custodiamento dos dados fonte corporativos durante o 
período de vigência do Contrato. 
3.2.7. Para os dados fonte corporativos, no processo de inventariamento, deverão ser analisadas pela 
Contratada as integrações potenciais entre o CTI e o sistema tributário imobiliário implantado na Prefeitura, 
a fim de garantir a interoperabilidade dos dados para a constituição do cadastro técnico-fiscal.  
 

4. Disponibilização da solução para extração, transformação e carregamento de dados (ETL) para 
constituição do CTI 
 

4.1. Especificações técnicas para solução de unificação dos dados 
4.1.1. Os dados fornecidos pela Prefeitura deverão ser transformados e organizados em esquemas, de 
acordo com a função que desempenharão no CTI, observadas as diretrizes abaixo: 
4.1.1.1. Grupamento de dados fonte corporativos: dados para os quais o CTI deverá se constituir fonte de 
consulta para diferentes sistemas informatizados em uso no Município, de forma a constituir Registros 
Mestres a serem utilizados para a conectividade entre os demais dados: 
4.1.1.1.1. Registros mestres de imóveis: dados do Cadastro de Imóveis Urbanos do Município. 
Informações cadastrais relativas aos imóveis localizados nos espaços urbanos e demais componentes 
geográficos considerados importantes para caracterizar a riqueza do solo urbano e seus equipamentos 
4.1.1.1.2. Registros mestres de endereços urbanos: dados de Endereços geoespacializados 
correspondentes aos imóveis urbanos do Município. Informações cadastrais relativos à localização de 
imóveis, tais como logradouro, número, CEP, complemento, bairro e dados geográficos considerados 
importantes para caracterizar um endereço comercial ou residencial localizado no Município. 
4.1.1.2. Grupamento de dados vetoriais: Os dados vetoriais disponibilizados pelo Município em diferentes 
formatos e extensões deverão ser ajustados pela Contratada de acordo com os parâmetros de Datum 
SIRGAS2000 e Projeção Cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM) e convertidas para formato 
compatível com o Sistema de Informações Geográficas fornecido, efetuando-se a atribuição do 
componente espacial aos respectivos dados tabulares: 
4.1.1.2.1. Camada de Arruamento Digital (dado geográfico e base tabular), a ser utilizada como 
referência de precisão para os ajustes geométricos das demais camadas espaciais e para espacialização 
de endereços urbanos. 
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4.1.1.2.2. Base Cadastral Municipal de Logradouros, fornecida pelo Município, contendo 
nomenclatura e atos normativos relativos à denominação oficial. A base de logradouros municipal deverá 
ser validada tomando como referência a Camada de Arruamento Digital, com tratamento de eventuais 
divergências que possam importar em perda de qualidade dos padrões estabelecidos. 
4.1.1.2.3. Endereços: Base de logradouros do Código de Endereçamento Postal - CEP, contendo 
nomenclatura das vias públicas e dos bairros e faixa de CEP disponibilizada pelos Correios para todo o 
Município. A base DNE dos Correios deverá ser validada tomando como referência a Camada de 
Arruamento Digital (nomenclatura CEP e nomenclatura Base de Arruamentos), com eliminação de 
eventuais divergências que possam importar em perda de qualidade dos padrões estabelecidos 
4.1.1.2.4. Bairros. 
4.1.1.2.5. Equipamentos urbanos da área de saúde, educação e assistência social. 
4.1.1.2.6. Zoneamentos urbanísticos (macrozoneamento e zoneamento de uso do solo). 
4.1.1.2.7. Setores fiscais. 
4.1.1.2.8. Quadras fiscais. 
4.1.1.2.9. Lotes. 
4.1.1.2.10. Edificações. 
4.1.1.2.11. Perímetro urbano. 
4.1.1.2.12. Setores censitários utilizados no Censo/IBGE 2010, com limites devidamente ajustados à 
Camada de Arruamento Digital, com eliminação de eventuais divergências que possam importar em perda 
de qualidade dos padrões estabelecido; 
4.1.1.3. Grupamento de dados setoriais, para os quais o CTI constitui-se como um repositório para as 
informações geradas pelos diferentes sistemas informatizados em uso no Município, de forma a enriquecer 
os dados fonte corporativos e constituir Painéis de Governo e Salas de Situação:  
4.1.1.3.1. Área de finanças públicas:  
I Cadastro de empresas e profissionais autônomos (atividades econômicas): dados das Empresas, 
sociedades em geral e profissionais autônomos estabelecidos no Município que exercem suas atividades 
nos diferentes segmentos da atividade econômica. 
II Lançamentos tributários imobiliários do exercício fiscal vigente. 
4.1.1.3.2. Área Social Básica: 
III Cadastro do Estabelecimento Educacional (Educação - base R.A./Secretaria Estadual de Educação); 
IV Cadastro de Alunos (Educação - base R.A./Secretaria Estadual de Educação); 
V Cadastro das Unidades de Saúde (Saúde - base CNES/Ministério da Saúde); 
VI Cadastro de usuários da Rede (Saúde - base CNS/Ministério da Saúde); 
VII Cadastro de CRAS e CREAS (Assistência Social - base CadSuas/Ministério da Cidadania); 
VIII Cadastro de famílias do Cadastro Único (Assistência Social - base Cadastro Único/Ministério da 
Cidadania); 
IX Cadastro de beneficiários do Bolsa Família (Assistência Social - base Cadastro Único/Ministério da 
Cidadania). 
 

4.2. Disponibilização de solução de ETL para captura dos dados no ambiente computacional do Projeto 
4.2.1. Características principais da solução de ETL: 
4.2.1.1. Possuir solução que possibilite a realização de todas as configurações, parametrizações e 
manutenções necessárias ao perfeito funcionamento do sistema, permitindo o estabelecimento de regras 
pré-definidas de funcionamento e de acesso aos dados fonte, visando a proporcionar agilidade à 
implementação do sistema. 
4.2.1.2. Além do histórico de operações a solução deverá armazenar e disponibilizar para a Prefeitura, 
através de consultas, os registros de possíveis inconsistências de dados encontradas pela solução.  
4.2.2. Especificações Técnicas obrigatórias da solução: 
4.2.2.1. A solução de captura de dados deve permitir a utilização de fontes primárias de dados (origem) 
para fonte secundária (destino), de geração de subconjuntos de dados através de conexões feitas de forma 
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direta (conexão nativa) para os principais SGBDs comuns de mercado (Oracle, SQL Server ou 
PostgreSQL), assim como também permitir a utilização de conexões indiretas (ODBC ou JDBC); 
4.2.2.2. As fontes primárias de dados poderão ser também arquivos XMLs, Json, arquivos textos fixos e 
delimitados ou arquivos geográficos shapefile; 
4.2.2.3. O sistema dever permitir rastreabilidade dos dados unificados (identificação da origem do dado); 
4.2.2.4. O sistema proposto deve manter histórico de atualização dos dados; 
4.2.2.5. O processo de enriquecimento de dados deve gerar Registros Mestres a serem disponibilizados 
através de serviços web para consumo dos diferentes sistemas informatizados em uso no Município; 
4.2.2.6. Os componentes de qualidade de dados devem estar customizados para atender a necessidades 
do Brasil, possuindo informações como, por exemplo:  
4.2.2.6.1. Endereços e nomes brasileiros,  
4.2.2.6.2. Validação de documentos como CNPJ, CPF, entre outros; 
4.2.2.6.3. Padronização de telefones para o mercado brasileiro; 
4.2.2.6.4. Correção e padronização de email; 
4.2.2.6.5. Validação de tipos de dados: número, data, caractere. 
4.2.2.7. A solução ofertada não poderá possuir limitação de volume de dados para processamento (leitura e 
gravação). 
 

5. Execução dos serviços de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados 
 

5.1. Extração dos dados para o ambiente de projeto 
5.1.1. A Contratada deverá implantar e manter, durante todo o contrato, serviço para extração de dados 
diretamente das bases de dados fonte, com o objetivo de disponibilizar para a Prefeitura um Cadastro 
Técnico Imobiliário permanentemente atualizado, capaz de integrar as diferentes bases de informação 
disponíveis, promovendo o saneamento dos dados e gerando uma matriz de inteligência e de integração de 
Governo. 
5.1.2. A Contratada deverá desenvolver funcionalidades para extração, transformação e carregamento de 
dados geográficos para constituição do Mapa Urbano Básico do Município, contemplando as tarefas 
definidas abaixo: 
5.1.2.1. O Mapa Urbano Básico - MUB que integra o CTI deverá contemplar feições cartográficas 
necessárias e suficientes para suportar as funções automatizadas de análise espacial, a serem utilizadas 
nos sistemas fornecidos pela Contratada. 
5.1.2.2. Nesse sentido a Contratada deverá prever, na fase de implantação a extração, ajustes e 
complementação das feições do MUB disponíveis no Município.    
5.1.2.3. Caso as feições cartográficas fornecidas pela Prefeitura não atendam às especificações do 
Cadastro Técnico Imobiliário, a Contratada deverá notificar formalmente a Prefeitura da ocorrência para, 
em caráter de urgência, providenciar os meios necessários para obtenção das informações necessárias 
para que a Contratada providencie a confecção da Camada Cartográfica; 
5.1.2.4. A Contratada deverá analisar a informação recebida, fornecendo relatório detalhado das possíveis 
inconsistências e irregularidades encontradas; 
5.1.2.5. A Prefeitura mediante auxílio técnico da Contratada envidará esforços para análise e correção das 
inconsistências e irregularidades encontradas e apontadas no relatório fornecido; 
5.1.2.6. O MUB deverá conter no mínimo o zoneamento urbanístico e ambiental, a localização dos 
endereços urbanos válidos, a localização geográfica das inscrições do Cadastro Imobiliário e os limites de 
bairros. As camadas deverão ser homologadas pela Prefeitura e publicadas através de Portal web, 
constituindo-se como base oficial de Dados Espaciais do Município. 
 

5.2. Aplicação das regras de higienização e padronização dos dados 
5.2.1. O serviço de transformação e carregamento dos dados de uso na Prefeitura relacionados no item 
5.1.1 deverá conter rotinas automatizadas para eliminação de duplicidades, incompletudes e 
desatualizações das informações detectadas nos cadastros que integram o Grupamento de dados fonte 
corporativos, fornecendo à Administração uma visão completa dos diversos tipos de vínculos e 
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relacionamentos existentes entre esses cadastros e aqueles contidos no Grupamentos de dados Setoriais e 
Grupamento de dados vetoriais. 
5.2.2. Os procedimentos para transformação dos dados devem estar baseados em lógicas e algoritmos 
de duplicação, promovendo cruzamento de informações relevantes, de forma total ou parcial do cadastro, 
como nomes, números de documentos, meios de comunicação e endereços.  
5.2.3. A Contratada deverá de duplicar os dados de pessoas físicas através do atributo de CPF 
convalidando a informação de nome, nome da mãe e data de nascimento, utilizando fonte de dado externa 
pública ou privada, devendo neste último caso arcar com os custos eventualmente incidentes sobre a 
consulta. 
5.2.4. A construção do grupamento de dados fonte corporativos deve consolidar os cadastros, com a 
criação de vínculos entre estes e as entidades com as quais se relacionam, mantendo a origem das 
informações.  
5.2.5. Os procedimentos de higienização e padronização dos dados fonte corporativos deverão ter 
eficácia igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sucesso, considerando os cadastros que possuem 
CPF ou CNPJ. 
 

5.3. Enriquecimento dos dados fonte corporativos para geração dos registros mestres  
5.3.1. As informações cadastrais mais importantes constantes dos dados fonte corporativos do Município 
serão integradas ao CTI após passarem por um processo de extração, transformação e enriquecimento, 
que permitirá a eliminação ou reduziras redundâncias, erros, omissões e desatualizações; 
5.3.2. As normas a serem utilizadas para garantia da qualidade do dado são aquelas destinadas à 
unificação dos dados constantes dos dados fonte corporativo se aquelas existentes no Grupamento de 
dados setoriais para formação dos Registros-Mestres, além de dados de camada de arruamento digital e 
de endereços urbanos geoespacializados, a serem utilizados nas rotinas de espacialização de informações 
disponíveis no CTI;  
5.3.3. O enriquecimento das informações através do Grupamento de dados setoriais e Grupamento de 
dados vetoriais deverá permitir a agregação de novas informações ou atualização no Grupamento de dados 
fonte corporativos, mantendo contínuo o processo de melhoria da qualidade dos dados. 
5.3.4. Os dados não homologados em razão de inconsistências severas, que influenciem nas 
funcionalidades mínimas dos sistemas e serviços, deverão ser registrados pela Contratada em relatórios 
específicos apontando as inconsistências e irregularidades encontradas.  
5.3.5. A Contratada deverá gerar os relatórios em formato a ser definido no Projeto Executivo, informando 
as inconsistências identificadas de forma a permitir o correto entendimento e ações por parte da Prefeitura.  
5.3.6. A Prefeitura será responsável pela análise e correção das irregularidades e inconsistências severas 
identificadas no relatório fornecido pela Contratada.  
 

5.4. Carregamento dos dados para CTI 
5.4.1. Os dados homologados deverão ser convertidos para o CTI. 
5.4.2. As rotinas de extração e transformação implementadas deverão garantir o transacionamento dos 
dados e a integridade das informações inseridas no CTI. 
5.4.3. As rotinas de transacionamento de dados deverão ser programadas para executar as operações 
em datas e horários pré-definidos no Projeto Executivo, de forma automatizada, para que seja possível, 
receber em periodicidade conhecida as informações de inclusões, alterações ou exclusões, evitando 
comprometer a atualização e a consistência das informações carregadas. 
5.4.4. As rotinas de transacionamento de dados deverão permanecer “on-line”, com dispositivos de 
controle, que permitam aos gestores municipais monitorar a troca de informação entre os envolvidos 
através de solução disponível em ambiente web. 
5.4.5. As rotinas de transacionamento de dados deverão utilizar de workflows parametrizáveis com multi 
etapas, controle de tempo e escalonamento de atividades, além de geração de logs que permitam 
rastreamento da operação, na forma estabelecida na LGPD. 
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6. Implantação de sistema informatizado para consulta através de Salas de Situação às informações 
do CTI 
 

6.1. Painel de monitoramento do desenvolvimento urbano 
6.1.1. Os dados fonte corporativos do CTI deverão ser utilizados pela Contratada para implantação de 
Painéis de Monitoramento do Desenvolvimento Urbano, com especificações constantes do Projeto 
Executivo, observado o que segue: 
6.1.1.1. Painel para consulta dos imóveis localizados no espaço urbano do Município de através de filtro, no 
mínimo, por inscrição imobiliária, setor fiscal, quadra fiscal, lote, loteamento original, quadra do loteamento 
original, lote do loteamento original, endereço (logradouro e número), proprietário, forma de ocupação (ex. 
não edificado, edificado), tipo de patrimônio (ex. particular, público municipal, religioso), situação de 
ocupação (ex. meio, esquina, encravado), área do terreno, área construída, uso do imóvel, tipo e padrão de 
construção. Os resultados devem ser apresentados em formato de relatório analítico com os dados 
cadastrais dos imóveis (número da inscrição imobiliária, proprietário, endereço, setor fiscal, quadra fiscal, 
lote, área do terreno, área construída, situação, forma de ocupação, uso do imóvel, tipo e padrão da 
construção principal) e visão espacial dos endereços dos imóveis. 
6.1.1.2. Painel para visualização das informações da área imobiliária através de gráficos e relatórios 
totalizadores apresentando, no mínimo, imóveis por zona fiscal, imóveis por tipo de ocupação, valor venal 
por zona fiscal, imóveis edificados por características da construção principal, imóveis edificados por tipo de 
uso, imóveis por loteamento, imóveis por zona de uso do solo, imóveis edificados por padrão construtivo. 
 

6.2. Painel de Monitoramento da Área Setorial 
6.2.1. Os dados do grupamento setorial carregados para o CTI deverão ser apresentados pela Contratada 
em Painéis de Monitoramento para caracterização do perfil da ocupação do imóvel, com especificações 
constantes do Projeto Executivo, observado o que segue: 
6.2.1.1. Painel para consulta das empresas e profissionais autônomos inscritos no cadastro mobiliário do 
Município através de filtros, no mínimo, por nome ou razão social, por número do CPF ou CNPJ, por data 
de abertura, por endereço, por porte (microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor 
individual, outros), por área da atividade, por atividade econômica. Os resultados devem ser apresentados 
em formato de relatório analítico com os dados cadastrais das empresas e profissionais autônomos e visão 
espacial dos endereços de estabelecimento fiscal destas 
6.2.1.2. Painel para consulta dos dados relacionados à Educação e carregados no CTI, considerando os 
alunos matriculados através de filtros, no mínimo, por escola, por nome do aluno, por sexo, por data de 
nascimento, filiação materna e/ou paterna, escola, grau e série, idade ou data de nascimento. Os 
resultados devem ser apresentados em formato de relatório analítico com os dados cadastrais dos alunos e 
visão espacial dos endereços de residência destes e das escolas.  
6.2.1.3. Painel para consulta dos dados relacionados à Saúde e carregados no CTI, considerando filtros por 
nome do paciente ou por número de CNS. Os resultados devem ser apresentados em formato de relatório 
analítico com os dados cadastrais dos pacientes e visão espacial dos endereços de residência destes e 
visão espacial das unidades de saúde. 
6.2.1.4. Painel para consulta dos dados relacionados à Assistência Social e carregados no CTI, 
considerando filtros por unidade assistencial, por número do prontuário, por membros ou por chefe da 
família. Os resultados devem ser apresentados em formato de relatório analítico com os dados cadastrais 
do chefe da família e visão espacial dos endereços de residência da família e das unidades assistenciais. 
 

7. Homologação e atestação dos serviços de implantação do Cadastro Técnico Imobiliário 
 

7.1. Disponibilização do Termo Circunstanciado de entrega definitiva dos serviços (art. 73, I, b da lei 
8.666/93) 
7.1.1. A Contratada deverá elaborar minuta do Termo Circunstanciado contendo o detalhamento das 
atividades realizadas, incluindo as evidências da execução (atas de reunião, fotografias, imagens dos 
sistemas e relatórios sintéticos). 
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7.2. Apresentação e discussão do Termo Circunstanciado 
7.2.1. A Contratada deverá protocolar a minuta do Termo Circunstanciado na Prefeitura e apresentar o 
conteúdo do documento para o gestor do Contrato.  
7.2.2. O gestor do Contrato designado pela Prefeitura conduzirá análise junto aos servidores envolvidos 
no projeto para validação do conteúdo constante do Termo Circunstanciado apresentado.  
 

7.3. Emissão do Atestado de Entrega definitiva do módulo 
7.3.1. O gestor do Contrato firmará com a Contratada o Termo Circunstanciado de entrega definitiva em 
até 30 dias, contados da data de protocolo da minuta, comprovando o recebimento do serviço a adequação 
da entrega aos termos contratuais. 
 

Cronograma de implantação do Cadastro Técnico Imobiliário 
 

Item Descrição 1o.mês 2o.mês 3o.mês 4o mês 5o.mês 6o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de 
Execução 

            

2 
Disponibilização de solução de ETL para 

captura dos dados no ambiente 
computacional do Projeto 

            

3 Extração dos dados para o ambiente de 
projeto 

            

4 Aplicação das regras de higienização e 
padronização dos dados 

            

5 
Enriquecimento dos dados fonte 

corporativos para geração dos registros 
mestres 

            

6 Carregamento dos dados para CTI             

7 Implantação do painel de monitoramento 
do desenvolvimento urbano 

            

8 Implantação do painel de monitoramento 
da área setorial 

            

9 
Homologação e atestação dos serviços de 

implantação do Cadastro Técnico 
Imobiliário 

            

 

III – LICENCIMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO 
 

8. Licenciamento de uso de Sistema de Informação Geográfica - SIG desktop para Gestão do 
Cadastro Técnico Físico Territorial 
8.1. Sistema suportado sobre ambiente de geoprocessamento, com funcionalidades para manutenção 
da base digital cartográfica do CTI com funcionalidades para edição de camadas vetoriais. 
8.2. A Contratada deverá fornecer licença, durante o período de vigência do Contrato, do sistema 
descrito nesse item para uso da Prefeitura, incluindo os serviços de implantação, suporte e manutenção 
corretiva, conforme descrito neste Termo de Referência. 
 

8.3. A Contratada deverá prever no sistema informatizado, obrigatoriamente, as interfaces e 
funcionalidades para a inclusão, exclusão, alteração e consulta das entidades abaixo detalhadas: 
8.3.1. Logradouros – identificação cadastral de logradouros permitindo a segmentação em trechos, e a 
espacialização do logradouro e trechos de forma individualizada; 
8.3.2. Bairros – identificação cadastral dos bairros permitindo a espacialização dos polígonos 
representativos dos limites geográficos;  
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8.3.3. Zoneamento de valor do solo – Identificação cadastral dos zoneamentos de valor da Planta 
Genérica de Valores do Município, permitindo a espacialização dos polígonos representativos dos limites 
geográficos;  
8.3.4. Zoneamento urbanístico – Identificação cadastral dos zoneamentos urbanísticos do Município, 
permitindo a espacialização dos polígonos representativos dos limites geográficos. O zoneamento de uso 
do solo deverá ser aquele utilizado para análise espacial da viabilidade de estabelecimento de empresas no 
sistema de gestão do cadastro da atividade econômica; 
8.3.5. Setores Fiscais – identificação cadastral dos setores fiscais permitindo a espacialização de 
polígonos representativos dos limites geográficos;  
8.3.6. Quadras Fiscais - identificação cadastral das quadras fiscais permitindo a espacialização de 
polígonos representativos dos limites geográficos; 
8.3.7. Faces de quadras – identificação cadastral das faces de quadras, permitindo informar a 
infraestrutura e serviços urbanos disponíveis relacionando-a ao logradouro fronteiro.  
8.3.8. Condomínios horizontais e verticais – identificação cadastral dos condomínios horizontais e 
verticais permitindo a sua localização geográfica. 
8.3.9. Loteamentos - identificação cadastral dos loteamentos permitindo a espacialização de polígonos 
representativos dos limites geográficos; 
8.3.10. Lotes – identificação cadastral dos lotes permitindo a espacialização de polígonos representativos 
dos limites geográficos; 
8.3.11. Edificações – identificação cadastral das edificações permitindo a espacialização de polígonos 
representativos da área construída. O sistema deverá permitir o cadastramento de múltiplas edificações 
para uma mesma inscrição imobiliária. A área edificada deverá ser obtida automaticamente a partir da 
informação geográfica da área do polígono, a fim de permitir análises comparativas com a área edificada 
constante no cadastro fiscal;     
8.3.12. Endereço - Os endereços atribuídos aos imóveis do cadastro físico territorial deverão estar 
disponíveis para os demais sistemas fornecidos, bem como para consulta dos demais sistemas 
implantados na Prefeitura através de serviços web;  
8.3.13. O sistema deve permitir ao interessado solicitar atualização cadastral dos dados do imóvel através 
de Portal web; 
8.3.13.1. O sistema deve permitir ao contribuinte a atualização do cadastro do imóvel utilizando 
formulário disponível em ambiente web, prevendo, no mínimo, as informações do responsável tributário 
(nome/razão social, data de nascimento/data de abertura, CPF/CNPJ, RG/inscrição estadual), endereço de 
notificação, telefone e e-mail.  
8.3.13.2. O contribuinte ou responsável deverá ter acesso online aos dados do Cadastro objeto da 
atualização, utilizando senha pessoal e intransferível.  
8.3.13.3. Os dados disponíveis devem contemplar informações geográficas, tais como imagem 
aérea, foto frontal de fachada, polígonos do lote e da(s) edificação (ões).  
8.3.13.4. Durante o preenchimento do formulário web o contribuinte poderá anexar imagens e 
documentos exigidos pela legislação.  
8.3.13.5. O formulário web deverá permanecer disponíveis no ambiente eletrônico para homologação 
dos servidores públicos designados pela Prefeitura.   
8.3.13.6. O ato de homologação deverá promover a atualização automática do cadastro do imóvel no 
Cadastro Físico Territorial.  
8.3.14. O sistema deve conter módulo web de Portal, utilizando tecnologia Web Map Service, para 
publicação dos dados geográficos produzidos no projeto, utilizando arquitetura de software para acesso 
distribuído a dados geoespaciais e recursos de geoprocessamento em geral, utilizando modelo de dados 
OGM (Open GeodataModel).  
8.3.14.1. O sistema deve permitir a consulta em ambiente web dos dados geográficos produzidos no 
projeto, em padrão open gis em bases de acesso aberto:  
I Dados contínuos, tais como imagem aérea; 
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II Geobjetos, tais como os limites de bairros e loteamentos os logradouros e outros componentes do Mapa 
Urbano Básico;  
8.3.14.2. O sistema deve permitir que outras camadas cartográficas produzidas pela Prefeitura, em 
padrão Open Gis, possam ser estilizadas e publicadas no Portal Web, garantindo aos servidores públicos 
ampliar os conteúdos geográficos publicados.  
8.4. O sistema deve ser disponibilizado de acordo com o cronograma abaixo: 

 

Cronograma de implantação do Sistema de Informação Geográfica – SIG desktop para Gestão do 
Cadastro Físico Territorial 

 

Item Descrição 1o.mês 2o.mês 3o.mês 4o.mês 5o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de 
Execução 

          

2 Disponibilização do sistema no ambiente 
tecnológico do projeto 

          

3 Customização e parametrização do 
sistema  

          

4 Treinamento de usuários           

5 Homologação pela Prefeitura da 
implantação do sistema 

          

 

9. Licenciamento de uso de sistema para gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas 
e projetos 
9.1. Sistema em ambiente web para tramitação digital de processos relativos à aprovação de plantas e 
projetos de obras particulares, com funcionalidades para emissão de alvarás e habite-se para uso de 
profissionais que operam na área de construção civil, com rotinas de inteligência geográfica para análise 
das diretrizes urbanísticas aplicáveis segundo o zoneamento de uso e ocupação do solo e o mapa digital 
de localização do imóvel;  
9.2. A Contratada deverá fornecer licença, durante o período de vigência do Contrato, do sistema 
descrito nesse item para uso da Prefeitura, incluindo os serviços de implantação, suporte e manutenção 
corretiva, conforme descrito neste Termo de Referência. 
 

9.3. A Prefeitura pretende que a Contratada forneça sistema baseado em SIG, a fim de permitir o uso 
da camada cartográfica produzida no projeto nos processos de aprovação de plantas e projetos de obras 
particulares. 
9.4. Especificações técnicas obrigatórias do sistema: 
9.4.1. O sistema deve permitir aos proprietários de imóveis e profissionais do segmento de construção 
civil manter o acompanhamento de processos de aprovação de projetos de obras de construção civil 
através da web, evitando a necessidade de deslocamentos para atendimentos presenciais nos guichês da 
Prefeitura;  
9.4.2. A Contratada deve se responsabilizar pela customização e parametrização do sistema ofertado, 
considerando a legislação fornecida pela Prefeitura e os fluxos de processos elaborados juntamente com 
os servidores públicos designados.  
9.4.3. O sistema deve permitir com que os servidores públicos possam utilizar as rotinas informatizadas 
disponíveis no sistema web fornecido para manifestações e acompanhamento da tramitação dos processos 
digitais; 
9.4.4. O sistema deve dispor de rotinas que incrementem a eficiência dos órgãos envolvidos nos 
procedimentos de aprovação de plantas e projetos de obras particulares, desde a emissão do alvará de 
aprovação de projeto até a expedição do habite-se, operando integralmente sobre o mesmo banco de 
dados das demais soluções ofertadas. 
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9.4.5. O sistema deve permitir aos servidores públicos controlar os prazos de tramitação do processo 
digital em fases e etapas, bem como dos comunique-se. 
9.4.6. O sistema deve permitir aos usuários anexarem documentos ao processo digital, de forma a 
desonerar a Prefeitura de manter arquivos físicos.  
9.4.7. Os processos iniciados digitalmente devem ser direcionados as repartições definidas no fluxo do 
processo, permitindo a tramitação eletronicamente entre as diversas etapas com acompanhamento dos 
interessados, considerando as particularidades de cada fluxo. 
9.4.8. O sistema deve permitir o início e tramitação integral dos tipos de processos relacionados abaixo: 
9.4.8.1. Aprovação de projeto residencial unifamiliar; 
9.4.8.2. Aprovação de projeto comercial; 
9.4.8.3. Autorização de desdobro e anexação; 
9.4.8.4. Alvará de demolição; 
9.4.8.5. Alvará de reforma ou ampliação; 
9.4.8.6. Aprovação de regularização de construção; 
9.4.8.7. Emissão de habite-se. 
9.4.9. O sistema deve dispor de funcionalidade onde, a partir do envio de um requerimento, o interessado 
recebe o retorno de seus requerimentos através de ambiente web e por e-mail, podendo acompanhar o 
andamento do processo, desde o início até a aprovação final.  
9.4.10. Todas as informações geradas no curso do processo deverão ser armazenadas na base de dados 
da solução permanecendo disponíveis para consultas pela Prefeitura em ambiente web. 
9.4.11. O sistema deve permitir a consulta de diretrizes urbanísticas aplicáveis ao imóvel a partir da 
consulta a base digital cartográfica do SIG fornecido, permitindo a emissão de Consulta eletrônica de 
viabilidade de uso e ocupação do solo online. 
9.5. O sistema deve ser disponibilizado de acordo com o cronograma abaixo: 
 

Cronograma de implantação do Sistema para gestão digital de processos relativos à aprovação de 
plantas e projetos 

 

Item Descrição 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução             

2 Disponibilização do sistema no ambiente 
tecnológico do projeto 

            

3 Mapeamento dos fluxos de processos              

4 Customização e parametrização do sistema              

5 Treinamento de usuários internos              

6 Treinamento de usuários externos e serviços de 
operação assistida 

            

7 Homologação pela Prefeitura da implantação do 
sistema 

            

 

10. Especificações técnicas para licenciamento de uso de sistema 
 

10.1. Fases de implantação dos sistemas 
10.1.1. Planejamento das atividades: a Prefeitura designará servidores públicos das áreas relacionadas ao 
objeto para atuarem em conjunto com a Contratada na definição das regras de negócios que serão 
utilizadas na parametrização dos sistemas, observada a legislação federal e municipal de comando. Os 
servidores designados atuarão no acompanhamento da execução da implantação, treinamento e 
disponibilização dos sistemas contratados, conforme cronograma previsto no Plano de Execução.  
10.1.2. Fornecimento de licença de uso e instalação dos módulos - a Licitante deverá fornecer e instalar os 
módulos fornecidos no ambiente tecnológico, observadas as especificações mínimas para o correto 
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funcionamento do sistema. A Licitante deverá fornecer aos técnicos da Prefeitura todas as informações 
necessárias solicitadas relativas ao ambiente operacional disponibilizado; 
10.1.3. Customizações e parametrizações do sistema - Deverão ser realizadas pela Contratada, durante o 
período de implantação, todas as customizações e parametrizações a fim de adequar o sistema as regras 
de negócios mapeadas, bem como à legislação de comando. As simulações serão realizadas pela 
Prefeitura em conjunto com a Contratada, na forma estabelecida no Projeto Executivo, a fim de assegurar o 
perfeito funcionamento do sistema antes de sua divulgação; 
10.1.4. Treinamento de usuários - como parte integrante do processo de implantação, a Contratada deverá 
ministrar os treinamentos aos usuários do sistema, respeitando as definições realizadas do Projeto 
Executivo; 
10.1.5. Liberação e testes finais - superadas as simulações de funcionamento do sistema, todos os 
mecanismos e processos anteriormente utilizados pela Administração Municipal serão interrompidos e a 
Prefeitura emitirá os respectivos atestados de entrega definitiva dos serviços. 
 

10.2. Treinamento para uso dos sistemas 
 

10.2.1. Treinamento dirigido aos usuários internos dos sistemas (servidores públicos municipais) 
10.2.1.1. O treinamento para os servidores públicos municipais envolvidos no processo para 
utilização do sistema será realizado nas dependências da Prefeitura, em ambiente próprio, com a 
infraestrutura necessária, cabendo a Contratada o fornecimento de materiais específicos ao treinamento 
que deverá, obrigatoriamente, contemplar as seguintes atividades: 
10.2.1.1.1. A Prefeitura designará os servidores públicos que serão treinados para uso do sistema e 
disponibilizará o local para realização dos treinamentos; 
10.2.1.1.2. A Contratada deverá oferecer treinamento para os servidores que forem indicados pela 
Prefeitura em grupos de no mínimo 05 (cinco) e no máximo de 10 (dez) servidores; 
10.2.1.2. Durante a vigência do contrato serão treinados para uso dos sistemas os servidores 
indicados pela Prefeitura, respeitando-se os limites quantitativos de horas e composição dos grupos de 
treinamento, englobando o corpo técnico, profissionais de atendimento e equipe administrativa. 
10.2.1.3. Para a implantação dos sistemas fornecidos, os treinamentos serão realizados de acordo 
com o cronograma elaborado no Projeto Executivo. Após o período de implantação, durante a vigência do 
Contrato, poderão ser realizados treinamentos para requalificação dos servidores públicos envolvidos na 
operação do sistema, desde que solicitado pela Prefeitura, observado o limite total de horas contratados 
constantes da Proposta de Preços. 
10.2.1.4. Todo treinamento deverá ser agendado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias com 
a Contratada; 
10.2.1.5. Todos os treinamentos realizados serão avaliados, devendo ser fornecido ao final 
certificado individual para cada participante relativo ao treinamento ofertado, onde deverá constar a carga 
horária, o conteúdo programático e o período em que foi realizado. 
10.2.1.6. A Prefeitura informará à Contratada, previamente ao treinamento, o nível de acesso aos 
sistemas a ser concedido a cada servidor público. 
10.2.1.7. Ao término do treinamento, serão fornecidas as informações de login e senha individual 
para os servidores que atingiram o grau de aproveitamento necessário para operação do sistema.  
10.2.1.8. O treinamento a ser ministrado pela Contratada deverá considerar todas as funcionalidades 
para plena operação dos módulos fornecidos pelos servidores públicos, além dos conteúdos abaixo 
detalhados: 
10.2.1.8.1. Sistema de Informações Geográficas: 
I.  Treinamento nas funcionalidades do sistema fornecido pela Contratada; 
II. Conceitos fundamentais em geoprocessamento; 
III. Potenciais do geoprocessamento; 
IV. Sistemas de referência de coordenadas: principais sistemas utilizados e importância; 
V. Tipos de dados: vetoriais e matriciais; 
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VI. Conceitos introdutórios para operação de software de geoprocessamento padrão OpenGis. 
VII. Criação e edição de camadas; 
VIII. Shapefile/ Raster: adicionar, criar e editar camadas;  
IX. Importação e exportação de arquivo DXF; 
X. Principais complementos (plugins). 
XI. Diretórios e organização de pastas;  
XII. Visualização de mapas: simbolização, escalas;  
10.2.1.8.1.1. Carga horária total: 40 horas  
10.2.1.8.1.2. Entregáveis:  
I. Relatório do treinamento, contendo a lista de presença, fotos, dados do instrutor, conteúdo aplicado e 
pesquisa de satisfação do treinamento aplicado;  
II. Certificado do treinamento para cada participante;  
III. Apostila do treinamento em formato digital. 
 

10.2.1.8.2. Gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e projetos:  
I. Qualificação dos servidores públicos designados que atuarão como administradores do sistema para 
parametrização dos conteúdos básicos necessários ao correto funcionamento do sistema, além de 
funcionarem como multiplicadores da solução web junto aos profissionais da área de engenharia e 
arquitetura que atuam na aprovação de plantas e projetos. 
10.2.1.8.2.1. Carga horária total: 20 horas  
II. Qualificação dos servidores públicos que atuarão como operadores do sistema nas fases dos processos. 
10.2.1.8.2.2. Carga horária total: 20 horas  
10.2.1.8.2.3. Entregáveis:  
I. Relatório do treinamento, contendo a lista de presença, fotos, dados do instrutor, conteúdo aplicado e 
pesquisa de satisfação do treinamento aplicado;  
II. Certificado do treinamento para cada participante;  
III. Apostila do treinamento em formato digital.  
 

10.2.1.8.3. Gestão do Mapa Urbano Básico 
I Qualificação dos servidores públicos designados que atuarão como homologadores no processo de 
retificação do Mapa Urbano Básico do Município. 
10.2.1.8.3.1. Carga horária total: 40 horas  
10.2.1.8.3.2. Entregáveis:  
I. Relatório do treinamento, contendo a lista de presença, fotos, dados do instrutor, conteúdo aplicado e 
pesquisa de satisfação do treinamento aplicado;  
II. Certificado do treinamento para cada participante;  
III. Apostila do treinamento em formato digital.  
 

10.2.2. Treinamento dirigido aos usuários externos dos sistemas 
10.2.2.1. Os treinamentos para os usuários externos serão realizados na forma de workshops 
tratando da obrigatoriedade e das funcionalidades dos sistemas, em local disponibilizado pela Prefeitura.  
10.2.2.2. Com o objetivo de garantir a correta utilização dos sistemas implantados pelos usuários 
externos, os workshops serão realizados de forma aberta para o público-alvo, observadas as 
especificações abaixo: 
10.2.2.2.1. Workshop para o sistema de gestão digital de processos relativos à aprovação de plantas e 
projetos 
10.2.2.2.1.1. Carga horária do workshop: 08 horas  
10.2.2.2.1.2. Escopo: Apresentação geral do sistema com ênfase na solicitação digital de processos, 
considerando os serviços disponibilizados para os usuários externos, e restrições de uso. 
10.2.2.3. Os eventos deverão ser agendados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias com a 
Contratada. 
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10.3. Manuais de operação do sistema 
10.3.1. Para a plena utilização do sistema pelos usuários internos (servidores públicos) e usuários externos 
(contabilistas, empreendedores, engenheiros e arquitetos), a Contratada deverá fornecer manual de 
orientação aos usuários, em idioma português, em formato digital, com fotos, desenhos, diagramas e 
fluxogramas em perfeitas condições de visualização e de fácil entendimento. Os custos relativos à eventual 
impressão e postagem do manual aos usuários serão arcados pela Prefeitura. As eventuais solicitações 
para alteração no manual de orientação deverão ser encaminhadas à Contratada por escrito, em tempo 
hábil a fim de não prejudicar o cronograma de implantação. A Contratada deverá disponibilizar a versão 
atualizada em até 15 dias, em formato digital, contados da formalização do pedido pela Prefeitura.  
 

10.4. Condições de licenciamento de uso 
10.4.1. A O sistema deverá ser disponibilizado para uso da Prefeitura, sem limite de usuários, durante o 
período de vigência do Contato, considerando os módulos e funcionalidades descritas nesse Termo de 
Referência.  
10.4.2. O direito de uso do sistema não caracteriza transferência de tecnologia nem cessão de direitos 
patrimoniais preconizada no Art. 111 da Lei nº 8.666/1993. 
 

11. Implantação de serviços web para fornecimento de dados do CTI para consumo dos sistemas 
informatizados da Prefeitura 
 

11.1. Especificações técnicas para customização e parametrização dos serviços web  
11.1.1. As especificações técnicas do sistema de interoperabilidade de dados deverão ser definidas no 
Projeto Executivo, competindo à Contratada: 
11.1.1.1. Elaborar e manter atualizada a documentação dos serviços e os respectivos esquemas de 
dados disponíveis; 
11.1.1.2. Elaborar manual de orientação do processo de interoperabilidade e descrição dos serviços, 
contendo exemplos de implementações e explicações técnicas para a correta utilização do serviço; 
11.1.1.3. Catalogar os serviços por assunto para formação da lista de serviços; 
11.1.1.4. Publicar em ambiente web a lista dos serviços e respectiva documentação técnica para 
consulta dos interessados. 
11.1.2. Os sistemas informatizados implantados na Prefeitura deverão utilizar os mecanismos de 
interoperabilidade de dados disponibilizados pela Contratada para conferência e validação de dados junto 
ao CTI, como forma de garantir a padronização, autenticidade, atualização e confiabilidade da informação 
utilizada nas rotinas do Setor. 
11.1.3. Compete à Contratada disponibilizar ambiente para provimento da solução de interoperabilidade 
(serviços web) para acesso aos dados do CTI pelos demais sistemas implantados na Prefeitura. 
11.1.4. Compete à Prefeitura adotar as medidas legais e contratuais necessárias para que os fornecedores 
e desenvolvedores de sistemas informatizados em uso na Prefeitura incorporem aos respectivos sistemas 
rotinas operacionais para consumo dos dados do CMT através dos serviços web disponibilizados pela 
Contratada. 
11.1.5. A Contratada deverá registrar os acessos aos dados do CTI através de logs de consumo, na forma 
estabelecida na LGPD.  
11.1.6. Compete à Contratada desenvolver os serviços web detalhados nos itens abaixo. 
 

11.2. Implantação do serviço web para interoperação dos registros mestres do sistema físico territorial 
com o sistema tributário em uso na Prefeitura 
11.2.1. Serviço web para consulta aos registros mestres de imóveis:Serviço consultar imóvel, contendo os 
dados cadastrais dos imóveis localizados no espaço urbano do Município inscritos no cadastro imobiliário 
prevendo, no mínimo as características do terreno e edificações, da infraestrutura e dos serviços urbanos e 
cadastro de responsáveis tributários. 
11.2.2. Serviço web para consulta aos registros mestres de endereços urbanos:Serviço consultar 
endereço, contendo os dados dos logradouros públicos localizados no Município com os números e 
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complementos dos respectivos imóveis destinados à padronização das referências de endereçamento do 
Município 
 

Cronograma de implantação do sistema para gestão da Atividade Econômica 
 

Item Descrição 5o.mês 6o.mês 

1 Licenciamento de uso de Sistema de Informação Geográfica - SIG     

1.1 Implantação do serviço web para interoperação dos registros mestres do 
sistema físico territorial      

 

12. Homologação e atestação geral do serviço de Licenciamento de uso dos Sistemas informatizados 
 

12.1. Disponibilização do Termo Circunstanciado de entrega definitiva do serviço de licenciamento de 
uso (art. 73, I, b da lei 8.666/93) 
12.1.1. A Contratada deverá elaborar minuta do Termo Circunstanciado contendo o detalhamento das 
atividades realizadas, incluindo as evidências da execução (atas de reuniões, listas de presenças, imagens 
dos eventos realizados e relatório da implantação). 
 

12.2. Apresentação e discussão do Termo Circunstanciado 
12.2.1. A Contratada deverá protocolar a minuta do Termo Circunstanciado na Prefeitura e apresentar o 
conteúdo do documento para o gestor do Contrato.  
12.2.2. O gestor do Contrato designado pela Prefeitura conduzirá análise junto aos servidores envolvidos 
no projeto para validação do conteúdo constante do Termo Circunstanciado apresentado.  
 

12.3. Emissão do Atestado de Entrega definitiva do módulo 
12.3.1. O gestor do Contrato firmará com a Contratada o Termo Circunstanciado de entrega definitiva em 
até 30 dias, contados da data de protocolo da minuta, comprovando o recebimento do serviço a adequação 
da entrega aos termos contratuais. 
 

IV–SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILÁRIO DO MUNICÍPIO 
 

13. Especificações técnicas para serviços de retificação do cadastro técnico imobiliário urbano 
13.1. A Prefeitura pretende que a Contratada efetue a retificação do Cadastro Técnico Imobiliário, 
através da atualização da cartografia digital da área urbana do Município, fornecendo às suas expensas os 
insumos necessários de ortofotos, curvas de nível e fotografias frontais de fachada. 
13.2. O serviço de retificação do cadastro técnico deverá considerar a geocodificação das bases vetoriais 
produzidas às bases do sistema tributário do Município, possibilitando a detecção de inscrições com 
ampliação de áreas construídas em situação subnormal, a partir das Ortofotos fornecidas. 
13.3. A Prefeitura pretende com estes serviços aprimorar os instrumentos de planejamento urbano e 
obter informações válidas para o lançamento de tributos incidentes sobre a propriedade predial e territorial 
urbana. 
13.4. A atualização desses dados deverá ocorrer através do uso do sistema de informação geográfica 
(SIG) fornecido pela Contratada, garantindo assim que durante todas as etapas da retificação os dados 
atualizados estejam disponíveis no CTI para uso dos diferentes sistemas.  
13.5. Os serviços de retificação devem considerar as seguintes camadas de dados: 
13.5.1. Logradouros (segmentos); 
13.5.2. Bairros (limites); 
13.5.3. Lotes urbanos (limites); 
13.5.4. Edificações (limites); 
13.5.5. Zonas de uso do solo (limites); 
13.5.6. Equipamentos urbanos municipais da área de saúde, educação e assistência social (localização); 
13.5.7. Condomínios horizontais (limites); 
13.5.8. Condomínios verticais (localização); 
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13.5.9. Loteamentos (limites); 
13.5.10. Endereços urbanos (localização); 
13.6. A Prefeitura disponibilizará equipe técnica com conhecimento nas áreas envolvidas para 
acompanhar e auxiliar nos procedimentos de análise, atualização e homologação das camadas de dados 
produzidas. 
 

14. Especificações técnicas para fornecimento de ortofotos digitais coloridas 
14.1. Previamente à execução da cobertura aérea deverá ser apresentado pela Contratada um plano de 
voo, o qual deverá ser aprovado pela Prefeitura. 
14.2. A Contratada deverá gerar ortofotos digitais coloridas por meio de aerolevantamento fotogramétrico 
digital compatível com restituição na escala 1:1000, com resolução de pixel de 12 cm ou menor para a área 
urbana do Município, observados os seguintes requisitos técnicos: 
14.2.1. Para execução da cobertura aerofotogramétrica, a Contratada deverá utilizar câmera aero 
fotogramétrica digital aerotransportado; 
14.2.2. Deverá ser utilizada aeronave devidamente adaptada e homologada para execução da cobertura 
aerofotogramétrica, possuindo características de estabilidade, sustentação, teto de serviço, autonomia de 
voo e equipamentos de orientação e navegação compatíveis com as prescrições do voo a realizar; 
14.2.3. A cobertura estereoscópica deverá ter superposição longitudinal de 60% (sessenta por cento) e 
superposição lateral de 40% (quarenta por cento), ou melhor; 
14.2.4. A tomada das fotografias deverá ser feita com sol acima do círculo de altura de 30 graus, com 
finalidade de se evitar a projeção excessiva de sombras; 
14.2.5. A inclinação máxima do eixo ótico da câmara em relação à vertical do lugar, não deverá exceder a 
3 (três graus sexagesimais) por foto, admitindo-se na cobertura aerofotogramétrica como um todo, uma 
inclinação média de até 2 (dois) graus; 
14.2.6. O ângulo de rotação horizontal entre exposições consecutivas será o menor possível, sendo 
admitida uma tolerância média por faixa de 3 (três) graus e em casos isolados de no máximo 5 (cinco) 
graus sexagesimais; 
14.2.7. Os equipamentos e materiais utilizados no processamento das imagens deverão garantir os 
padrões exigidos para trabalhos fotogramétricos, isentando-se de halos, listas luminosas, marcas estáticas, 
riscos e névoas e, ainda, proporcionar um perfeito equilíbrio de densidade e contraste, não havendo 
excessos de luz ou sombras densas; 
14.2.8. A incidência de nuvens não deverá existir na área de cada foto; 
14.2.9. O foto-índice deverá ser montado a partir da superposição das fotos aéreas em que apareça 
claramente a identificação marginal constante na parte superior de cada fotografia e com as faixas de voo 
superpostas lado a lado; 
14.2.10. O transporte do apoio planialtimétrico para as áreas de trabalho deverá ser feito a partir de 
vértices da Rede de Apoio Geodésico Fundamental do IBGE de forma a garantir a precisão de 2 cm na 
horizontal e 4 cm na vertical; 
14.2.11. A Contratada deverá planejar a distribuição do apoio de campo, os métodos e instrumentos 
selecionados, de forma a garantir a precisão de 0,20 metros no posicionamento horizontal e de 0,12 metros 
no posicionamento vertical; 
14.2.12. A densificação dos pontos de apoio para a orientação absoluta de cada modelo 
fotogramétrico poderá ser realizada através de aerotriangulação, a qual deverá ser executada em 
instrumento com acuidade horizontal superior a 10 micra na escala média das fotografias aéreas; 
14.2.13. Os pontos fotogramétricos deverão ser escolhidos a partir da avaliação do técnico 
responsável pela aerotriangulação para se garantir o produto na qualidade e na escala compatível; 
14.3. Deverá ser gerado modelo digital de terreno, que é a representação do terreno através de uma 
malha regular de pontos:  
14.3.1. A partir dos dados obtidos ao nível do terreno deve ser construída a rede de triângulos e gerado o 
modelo digital de terreno;   
14.3.2. O modelo digital de terreno deverá representar única e exclusivamente o solo. 
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14.4. Para a geração das Ortofotos digitais (Ortorretificação das imagens), a Contratada deverá observar 
os seguintes requisitos técnicos: 
14.4.1. Na escala de 1:1.000, deverão ser utilizadas estações fotogramétricas digitais, utilizando-se as 
imagens digitalizadas e as coordenadas e altitudes geradas na etapa de aerotriangulação, associadas ao 
modelo digital do terreno, também objeto deste edital. 
14.4.2. Deverá ser realizado o mosaicamento das imagens,formando assim uma imagem única de toda a 
área de interesse.  
14.4.3. A imagem deverá ser tratada radiometricamente, objetivando a equalização e homogeneização dos 
diversos tipos de cores (vermelho, verde e azul). 
14.4.4. As Ortofotos deverão ser editadas de forma que o ajuste radiométrico garanta a correta 
luminosidade e continuidade das imagens adjacentes, além de níveis ótimos de contraste, brilho e outros 
parâmetros de ajustes radiométricos. 
14.4.5. Destacam-se que não devem ser visíveis na escala da Ortofoto, ligações entre as Ortofotos 
adjacentes (inclusive de blocos distintos) e limites de mosaicos. 
14.4.6. As feições presentes nas imagens não devem ser interrompidas, principalmente se tratando de 
vegetação ou edificação. 
14.4.7. A região de escolha da Ortofoto deverá dar preferência às regiões centrais da foto, evitando assim 
ocultações devido à inclinação das feições. 
14.4.8. O Padrão de Exatidão Cartográfico deverá considerar a determinação do Decreto n° 89.817 de 20 
de junho de 1984, o qual estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia 
Nacional, em seu capítulo II – Art. 8° e 9º, as Ortofotocartas - Padrão de Exatidão Cartográfica – “PEC 
CLASSE A”, para mapeamento na escala 1:1.000. 
 

Cronograma de fornecimento das Ortofotos digitais 
 

Item Descrição 1o.mês 2o.mês 3o mês 4o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução         
2 Definição do Polígono de Voo         

3 Autorização ANAC para execução do Voo         
4 Execução do Voo         

5 Entrega dos produtos de aerofotogrametria digital, com imagem aérea 
ortorretificada, curvas de nível e modelo digital de terreno         

6 Disponibilização das ortofotos digitais coloridas no CTI         
 

15. Especificações técnicas da aeronave utilizada para o voo 
15.1. Ser homologada para a tomada de fotografias aéreas métricas, junto ao Ministério da Defesa 
(Decreto Lei nº 243/67 e Decreto nº 89.817/84). 
15.2. Possuir piloto automático. 
15.3. Possuir sistema GPS para a orientação da aeronave de acordo com o plano de voo. 
15.4. Estar equipada com o planejamento do voo em meio digital. 
15.5. Possuir sistema GPS/GNSS de dupla frequência para voo apoiado integrado à câmera 
aerofotogramétrica para registro do evento no momento da tomada da imagem. 
15.6. Possuir sistema inercial (INS/IMU) e GPS/GNSS integrado à câmera e aeronave para registros dos 
dados de altitude de câmera e aeronave. 
15.7. Possuir instalações de antena GPS/GNSS e INS/IMU integrados à câmera. 
15.8. Possuir sistema de gerenciamento, registro e armazenamento dos dados do voo; 
15.9. Estar equipada com sistema de gerenciamento de voo (FMS) e apresentar plano de voo, dados e 
informações das estações de base GPS/GNSS de dupla frequência L1 e L2, utilizados na cobertura da 
aérea. 
 

16. Especificações técnicas para fornecimento de fotografias frontais de fachada de imóveis urbanos 
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16.1. A Contratada deverá fornecer fotografias frontais de fachada de imóveis localizados na área urbano 
do Município, geradas de forma a possibilitar, quando possível, vistas ortogonais dos imóveis urbanos dos 
dois lados dos arruamentos (direito e esquerdo).  
16.2. A confecção de fotografias será efetuada sem nenhum contato com moradores, ou seja, estas 
deverão ser geradas pela vista frontal dos arruamentos e em caso de muros altos o que for possível 
visualizar externamente. 
16.3. As fotografias produzidas pela Contratada devem seguir as especificações a seguir: 
16.3.1. As fotografias frontais deverão ser geradas para a finalidade exclusiva de funcionar como insumo 
no serviço de retificação do cadastro técnico imobiliário, conforme previsão deste Termo de Referência e 
serem anexadas ao sistema fornecido, com no mínimo 1 (uma) foto por imóvel, de forma a permitir a 
consulta individual por imóvel.  
16.3.2. Fotografias com 2 megapixel de resolução; 
16.3.3. Ângulo de abertura das imagens de até 170º; 
16.3.4. GPS de alta precisão, no máximo 1 metro; 
16.3.5. Fotografias em formato de saída JPEG. 
 

Cronograma de fornecimento das fotografias de fachada 
 

Item Descrição 1o.mês 2o mês 3o mês 4o mês 5o.mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução           

2 Definição do percurso de coleta           

3 Execução da coleta de imagens           

4 Processamento das imagens           
5 Geração de imagens individuais para fachadas de imóveis urbanos           
6 Disponibilização das fotografias de fachadas de imóveis urbanos           

 

17. Serviços de Retificação do Cadastro Imobiliário utilizando técnicas de Geoprocessamento 
17.1. A Contratada deverá realizar a retificação cadastral de no mínimo 70% (setenta por cento) das 
inscrições imobiliárias ativas no Cadastro Imobiliário do Município. 
17.2. Para execução dos serviços de retificação cadastral a Contratada deverá: 
17.2.1. Na fase de elaboração do Projeto Executivo, realizar, em conjunto com equipe designada pela 
Prefeitura, o levantamento e a catalogação dos projetos de loteamento e parcelamento do solo e outros 
documentos análogos que possam funcionar como materiais de baliza para apoio no serviço de retificação.  
17.2.1.1. Caso os documentos estejam disponíveis em meio analógico, a Contratada poderá realizar 
cópias digitais às suas expensas.   
17.2.2. Elaborar, em conjunto com equipe designada pela Prefeitura, levantamento das regras para 
lançamento e cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU em vigência no Município, identificando 
os dados que constituem a base de cálculo do tributo e as fórmulas de cálculo aplicadas no lançamento;  
17.2.3. Com base no levantamento de regras, proceder às customizações do Sistema de Informação 
Geográfica – SIG desktop para Gestão do Cadastro Técnico Físico Territorial fornecido, garantindo assim 
com que as informações disponíveis no sistema sejam aquelas necessárias e suficientes para atendimento 
à legislação em vigor e às práticas do Setor de Cadastro do Município.  
17.2.4. Os serviços de retificação devem utilizar como base os produtos de sensoriamento remoto 
fornecidos pela Contratada;   
17.2.5. Vetorizar os limites de lotes de acordo com os projetos de loteamento e projetos de parcelamento 
de solo obtidos, retificando com base no limite de lotes, os correspondentes limites de quadras fiscais e de 
loteamentos;  
17.2.6. Vetorizar os perímetros das construções existentes em cada lote de forma a que o sistema possa 
extrair as medidas das construções ali existentes. 
17.2.7. Fornecer à Prefeitura documentos que permitam a homologação dos serviços executados. 
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17.2.7.1. A Prefeitura designará os servidores públicos responsáveis pela auditoria e homologação 
dos mapas e arquivos eletrônicos fornecidos pela Contratada, conferindo a espacialização dos logradouros, 
lotes e áreas construídas, e a correta geocodificação destes com os dados das inscrições imobiliárias.  
17.2.8. Disponibilizar para a Prefeitura relatório contendo a simulação do lançamento do imposto predial e 
territorial urbano (IPTU) a partir da área construída detectada no serviço de retificação.  
17.3. Para os imóveis localizados em área de ocupação subnormal, para os quais não existam inscrições 
imobiliárias cadastradas no sistema tributário em uso no Município, a Contratada deverá vetorizar as áreas 
construídas identificadas através da imagem aérea e os limites dos lotes (quando visível). A Contratada 
deverá estabelecer para estes imóveis uma identificação provisória que permita à Prefeitura localizá-los na 
cartografia digital produzida. A Prefeitura responsabilizar-se-á pela definição da inscrição imobiliária 
definitiva para os imóveis.  
17.4. A Contratada deverá emitir notificação, em meio digital, para cada imóvel com divergência de área 
superior a 20% (vinte por cento) ou 50 m2 (cinquenta metros quadrados) entre a área construída vetorizada 
através da imagem aérea e a área cadastral utilizada pela Prefeitura para lançamento do IPTU.  
17.4.1. Compete à Prefeitura a impressão e postagem das notificações.  
17.5. A Contratada deverá responsabilizar o atendimento ao contribuinte notificado em decorrência da 
detecção de divergência sobre a área construída, conforme item 20.1. O atendimento prestado pela 
Contratada deverá esclarecer dúvidas e promover retificações de dados. 
 

18. Especificações técnicas do sistema de atendimento ao contribuinte notificado 
18.1. A Contratada deverá disponibilizar licença de uso de sistema informatizado web, durante o período 
de operação da Central de Atendimento, para atendimento ao contribuinte notificado, conforme as 
especificações abaixo: 
18.1.1. A Contratada deverá disponibilizar um Portal para acesso do Contribuinte que permita consultar os 
dados cadastrais do imóvel e a divergência de área construída obtida a partir dos serviços de retificação do 
cadastro imobiliário. 
18.1.2. O Portal deve conter módulo para agendamento online pelo contribuinte com funcionalidade para 
consulta das datas e horários disponíveis, conforme disponibilidade dos guichês de atendimento 
disponibilizados, evitando excesso de reservas (overbooking). 
18.1.3. O sistema deve conter módulo para gestão da recepção do contribuinte, a fim de possibilitar ao 
atendente da Central visualizar todos os horários agendados, confirmar comparecimentos, realizar novas 
agendas ou ainda incluir atendimentos não agendados. 
18.1.4. O sistema deve conter módulo para o atendimento do contribuinte, permitindo a visualização dos 
dados de retificação do cadastro do imóvel, com a imagem aérea e a fotografia de fachada fornecida pela 
Contratada.  
18.1.5. O sistema deve permitir, durante o atendimento, a atualização dos dados cadastrais dos 
responsáveis pelo imóvel (proprietários e compromissários) para formação de um cadastro unificado de 
usuários. 
18.1.5.1. O sistema deve permitir a anexação de documentos digitais para comprovação das 
informações declaradas pelo contribuinte, em especial os dados dos responsáveis (CPF, RG, comprovante 
de residência) e da situação de ocupação do imóvel (matrícula atualizada, Certidão de Registro Imobiliário, 
planta baixa), conforme definido pela Prefeitura.  
18.1.6. O sistema deve permitir ao atendente registrar a concordância ou discordância do contribuinte em 
relação adivergência de área construída para análise e homologação da Prefeitura. 
18.1.7. Os atendimentos realizados pela central deverão ser historiados pelo sistema, a fim de permitir à 
Prefeitura acompanhar a operação da Central sob o aspecto qualitativo e quantitativo.  
 

19. Especificações técnicas para implantação de central de atendimento ao contribuinte 
19.1. A Contratada deverá implantar e operacionalizar todos os serviços de atendimento ao contribuinte 
notificado, fornecendo os recursos humanos e materiais, conforme as especificações abaixo: 
19.1.1. Recursos humanos: 
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19.1.1.1. 01 (um) supervisor; 
19.1.1.2. 04 (quatro) atendentes. 
19.1.2. Recursos materiais: 
19.1.2.1. 05 (cinco) mesas; 
19.1.2.2. 05 (cinco) cadeiras giratórias com braços; 
19.1.2.3. 05 (cinco) computadores (monitor, cpu, teclado, mouse e estabilizador); 
19.1.2.4. Solução para digitalização de documentos em formato A4, individual para cada guichê de 
atendimento; 
19.1.2.5. 01 (uma) impressora a laser preto e branco, com suprimento de tonner e papel sulfite 
formato A4. 
19.2. A Central de atendimento deverá operar por período de 90 (noventa) dias,contados da 
homologação, pela Prefeitura, de 50% (cinquenta por cento) dos serviços de retificação do cadastro 
imobiliário.   
19.3. O espaço físico será disponibilizado pela Prefeitura, em prédio com condições adequadas de 
segurança, instalações físicas e higiênicas. 
19.4. Os serviços de retificação do cadastro imobiliário deverão ser realizados de acordo com o 
cronograma abaixo: 
 

Cronograma de retificação do cadastro imobiliário 
 

Item Descrição 1o.mês 2o 
mês 

3o.mês 4o 
mês 

5o 
mês 

6o.mês 7o 
mês 

8o 
mês 

9o.mês 10o 
mês 

11o 
mês 

1 Aprovação pela Prefeitura do Plano de Execução                       

2 Levantamento e a catalogação dos projetos de 
loteamento e parcelamento do solo 

                      

3 Elaborar levantamento das regras para lançamento e 
cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - 

IPTU 

                      

4 Customizações e parametrizações do SIG desktop                        
5 Disponibilização das ortofotos digitais coloridas no 

CTI 
                      

6 Disponibilizar fotografias de fachada                       
7 Vetorizar lotes                       
8 Vetorizar áreas construídas                       
9 Homologação do geoprocessamento                       

10 Emitir notificação para imóvel com divergência                       
11 Impressão e postagem das notificações (Prefeitura)                       
12 Disponibilizar sistema para gestão da central de 

atendimento 
                      

13 Implantar central de atendimento                       
14 Atender contribuinte notificado                       
15 Homologação pela Prefeitura da retificação do 

cadastro imobiliário 
                      

 

20. Homologação e Atestação Geral de Serviços de Retificação do Cadastro Imobiliário  
 

20.1. Disponibilização do Termo Circunstanciado de entrega definitiva do serviço de retificação do 
cadastro imobiliário (art. 73, I, b da lei 8.666/93) 
20.1.1. A Contratada deverá elaborar minuta do Termo Circunstanciado contendo o detalhamento das 
atividades realizadas, incluindo as evidências da execução. 
 

20.2. Apresentação e discussão do Termo Circunstanciado 
20.2.1. A Contratada deverá protocolar a minuta do Termo Circunstanciado na Prefeitura e apresentar o 
conteúdo do documento para o gestor do Contrato.  
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20.2.2. O gestor do Contrato designado pela Prefeitura conduzirá análise junto aos servidores envolvidos 
no projeto para validação do conteúdo constante do Termo Circunstanciado apresentado.  
 

20.3. Emissão do Atestado de Entrega definitiva do módulo 
20.3.1. O gestor do Contrato firmará com a Contratada o Termo Circunstanciado de entrega definitiva em 
até 30 dias, contados da data de protocolo da minuta, comprovando o recebimento do serviço a adequação 
da entrega aos termos contratuais. 
 

V– SERVIÇOS DE PROVIMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS 
 

21. Especificações técnicas do ambiente de provimento para os sistemas informatizados  
21.1. Compete à Contratada prestar serviços de hospedagem (Hosting) dos sistemas fornecidos, durante 
o período de vigência do contrato, garantindo sua disponibilidade integral, seja quanto ao provimento do 
acesso, via internet, tanto quanto à estabilidade técnico-operacional para o correto funcionamento das 
soluções, atendendo, no mínimo, os seguintes requisitos: 
21.1.1. Data Center com Alta Performance 7/24¬, que detém certificação reconhecida pelos órgãos 
competentes para todos os critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança 
Tecnológica; 
21.1.2. Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda e com garantia 
de disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via web às soluções;  
21.1.3. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das Informações ¬- 
HTTPS;  
21.1.4. Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
21.1.5. Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backups); 
21.1.6. Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de produção, atendendo os 
mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizações, implementações e testes, que se 
façam necessários para atender às peculiaridades da legislação. 
21.1.7. Será permitida a subcontratação dos serviços hospedagem (Hosting), nos termos do artigo 72 da 
Lei 8.666/93. 
 

22. Serviços de manutenção 
22.1. Compreende os serviços necessários à manutenção dos sistemas, durante o período de vigência 
do Contrato, objetivando sua perfeita operação. A Contratada deverá manter, em sua sede, equipe técnica 
alocada para aprimoramento dos sistemas e desenvolvimento de novas versões para adequação às 
legislações Municipal, Estadual e Federal. A atualização dos sistemas poderá ocorrer em três níveis: 
manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção evolutiva. 
 

22.2. Manutenção Corretiva 
22.2.1. Esta modalidade visa a corrigir erros e defeitos do sistema ou erros causados em atividades 
realizadas pelos técnicos da Contratada. A Contratada deverá corrigir os seguintes erros ou defeitos nesta 
modalidade de manutenção: 
22.2.1.1. Defeito na funcionalidade do sistema; 
22.2.1.2. Defeitos no desenvolvimento do sistema; 
22.2.1.3. Defeitos quando da implementação ou instalação do sistema; 
22.2.1.4. Defeitos de conversões de bases de dados ocorridos durante o processo de implantação 
do sistema; 
22.2.1.5. Problemas causados por interpretação de maneira total ou parcialmente incorreta, por parte 
dos técnicos da Contratada de orientações, necessidades levantadas, regras de negócio, fórmulas de 
cálculos e suas condições de cálculos, fatores numéricos que influenciem nos resultados, uso de 
constantes parametrizadas internamente no sistema, devendo todas as situações citadas serem passadas 
por escrito pela Prefeitura; 
22.2.2. A manutenção corretiva será realizada sem custos para a Prefeitura; 
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22.2.3. As ações para a resolução dos problemas serão realizadas, preferencialmente via remoto. Caso 
seja necessário o deslocamento do técnico da Contratada à Prefeitura, os custos relativos ao deslocamento 
serão de responsabilidade da Contratada. 
 

22.3. Manutenção preventiva 
22.3.1. A Contratada deverá manter versões atualizadas, de acordo com as exigências de adaptações 
legais, tanto nas Legislações Federal, Estadual e Municipal, mantendo continuamente a Prefeitura 
informada das mudanças no sistema decorrentes dessa modalidade. 
22.3.2. A manutenção preventiva será realizada sem custos para a Prefeitura, salvo se a alteração importar 
em ônus excessivo à Contratada, situação em que esta deverá fundamentar por escrito à Prefeitura, para 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.  
 

22.4. Manutenção evolutiva 
22.4.1. A Contratada deverá manter versões atualizadas, de acordo com as exigências de adaptações 
legais, tanto nas Legislações Federal, Estadual e Municipal, mantendo continuamente a Prefeitura 
informada das mudanças no sistema decorrentes dessa modalidade. 
22.4.2. A Contratada disponibilizará à Prefeitura estoque de 50 (cinquenta) horas técnicas de 
desenvolvimento para manutenção evolutiva, a fim de contemplar as adaptações para melhoria e 
ampliação de funcionalidades nos sistemas, mediante Ordem de Serviço específica.  
22.4.3. A Prefeitura disponibilizará à Contratada descritivo das alterações a serem implementadas, 
contemplando as regras denegócio necessárias ao correto funcionamento do sistema. 
22.4.4. A Contratada deverá fornecer documento com especificação das funcionalidades a serem 
implementadas com estimativado volume de horas e prazo necessários ao desenvolvimento. 
22.4.5. A Prefeitura emitirá o aceite do documento com especificação nas condições e prazos acordados, 
autorizando assim odesenvolvimento pela Contratada. 
22.4.6. A Contratada deverá disponibilizar em ambiente de homologação versão atualizada do sistema 
decorrente da manutenção evolutiva efetuada para certificação da Prefeitura. 
22.4.7. A certificação pela Prefeitura autoriza a Contratadaa disponibilizar a versão atualizada do sistema 
no ambientetecnológico oficial e a proceder ao faturamento considerados os valores unitários de hora 
técnica previstos na proposta de preço. 
22.4.8. Os serviços de treinamento para operação das funcionalidades decorrentes dos novos 
desenvolvimentos serão fornecidos, observadas as condições e quantitativos gerais previstos no item de 
Treinamento. 
 

23. Serviços de suporte técnico 
 

23.1. Suporte técnico via telefone 
23.1.1. A Contratada deverá disponibilizar serviço de suporte técnico via telefone com o objetivo de atender 
e fornecer esclarecimentos aos usuários internos (servidores públicos) da Prefeitura, em horário comercial 
das 8h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, disponível contato com equipe técnica especializada durante 
o período de vigência do contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 

2.1-Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 073/2022, propostas dos demais licitantes e da proponente vencedora, ata da sessão de abertura das 
propostas, adjudicação do processo licitatório, homologação da proposta pelo Prefeito e legislação 
pertinente à espécie. 

2.2- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que 
venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações dos procedimentos, prazos, ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

3.1 Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços prestados pela CONTRATADA sempre que 
julgar necessário, a fim de verificar a sua boa execução, fornecendo as instruções e orientações que julgar 
necessárias para o constante e almejado aprimoramento dos serviços. 

3.2 A empresa contratante obriga-se à: 
 

a) Fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
b) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais de 
trabalho; 
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-lhe, 
quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la; 
d) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato; 
e) Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela CONTRATADA; 
f) Alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos trabalhos; 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos aditivos que venham a ser 
firmados; 
h) Disponibilizar, para a execução dos serviços, ambiente apropriado (mesa, cadeira, etc.); 
i) Disponibilizar microcomputador com acesso a internet e rede interna que atenda aos requisitos de acesso 
ao sistema a ser fornecido; 
j) Alocar equipe com pelo menos 1 (um) servidor por área envolvida, objetivando prestar apoio ao trabalho 
da equipe da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1. A empresa contratada obriga-se à: 
 

 Entregar os serviços/produto objeto deste Contrato dentro das condições estabelecidas no Edital e 
neste instrumento, respeitando os prazos fixados;  
 Adquirir e fornecer todos os materiais necessários à realização dos trabalhos;  
 Prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a 
CONTRATANTE recusá-las caso não estejam de acordo com o previsto neste Contrato, nos ditames 
editalícios, ou na normatização aplicável à matéria; 
 Fornecer, sob sua inteira responsabilidade, toda a mão-de-obra necessária à fiel e perfeita 
execução deste Contrato;  
 Executar os trabalhos com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações e 
dados pela CONTRATANTE; 
 Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, 
especialmente no que tange aos objetivos a serem alcançados com os trabalhos que serão desenvolvidos;  
 Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pela 
CONTRATANTE; 
 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato, durante toda 
a sua vigência e mesmo após o seu término, a pedido da CONTRATANTE;  
 Encaminhar relatórios dos trabalhos toda vez que solicitar o gestor do contrato ou setor por ele 
especificado; 
 Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade, como empresa 
legalmente habilitada na prestação dos serviços objeto deste Contrato;  
 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada no preâmbulo deste Contrato, bem como as cláusulas deste, de modo a favorecer e a buscar a 
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constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a CONTRATANTE de qualquer 
demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;  
 Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem 
 detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços ou dos métodos 
empregados, imediatamente ou no prazo estabelecido pela CONTRATANTE;  
 Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade desta 
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;  
 Coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a consecução do objeto 
contratado se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços;  
 Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária, 
decorrentes das atividades contratadas;  
 Executar os serviços contratados dentro do cronograma estabelecido e alocar recursos para tal fim;  
 Indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) preposto 
qualificado para representá-la perante a CONTRATANTE e para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, devendo este preposto responder por todos os assuntos relativos ao Contrato;  
 Disponibilizar em sua equipe, responsável pelos trabalhos junto à CONTRATANTE, técnicos 
devidamente qualificados, sendo que o dimensionamento desta equipe deverá ser compatível com o 
trabalho de implantação a ser executado;  
Dar tratamento reservado aos dados e informações obtidos durante a execução dos trabalhos. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA PERIODICIDADE 
 

5.1 Garantir que os serviços contratados sejam iniciados após assinatura do CONTRATO, mediante 
a necessidade da Secretaria Municipal de Fazenda em tempo hábil, nos locais, dias e horários indicados 
pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

6.1- Pela execução dos serviços objeto deste ajuste, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
quantia total de R$ ____________ (__________), até o décimo quinto dia do mês seguinte a prestação dos 
serviços, conforme proposta e deverá ser depositado no banco _____, conta ____ agência ______, sendo: 
 

A quantia será por serviço, no valor de R$ _________ para a Contratação de empresa especializada para 
licenciamento de uso de software como serviço e retificação do cadastro técnico imobiliário do município, 
com serviços correlatos de implantação, integração, treinamento, suporte e manutenção, conforme forem 
ocorrendo a prestação dos serviços 
 

6.1.1-Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de 
preço, desde que comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais 
ou para menos, conforme o caso. 

6.1.2- Todas as despesas e providências relacionadas com a execução da prestação de serviços, 
objeto do presente contrato, assim como as obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais e securitárias 
serão de inteira responsabilidade da empresa Contratada. 
 

6.2-Na hipótese de prorrogação prevista no subitem 7.2, o valor mensal do serviço poderá ser 
atualizado monetariamente com base na variação acumulada do IPCA IBGE, durante o período de 12 
meses. 

6.3- Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, com descrição do objeto 
contratado e numero do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022. 
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6.3.1 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado 
pelo CONTRATADO, ensejará a suspensão do pagamento. 
 

6.4 - As despesas decorrentes das obrigações assumidas em função deste contrato serão 
suportadas através de dotações próprias consignadas no orçamento em vigor, na rubrica: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.8889 1.043 3.3.90.39 500 - TM 
02 06 04.122.8889 1.043 3.3.90.39 704 - ROYALTIES 

 

6.5 – Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício 
financeiro. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS PRAZOS 
 

7.1 -A vigência do presente contrato será de 24 meses, tendo por termo inicial a data de sua 
assinatura, ou seja, de __/__/__ a __/__/__. 

7.2-O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II, do artigo 57 da 
Lei 8666/93, mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS MULTAS 
 

8.1-Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, sujeitará a Contratada, 
sem prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93, as seguintes 
multas: 
 

A CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global 
contratado, pela inobservância de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 

O descumprimento total do contratado pela CONTRATADA implicará em multa de valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor ajustado, 
 

§ 1° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida ativa 
e sujeitas à execução judicial. 

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal 
nº.8.666/93. 

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

§ 5° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 
 

9.1-A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba 
o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
 

a)- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 
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b)- quando houver interrupção na prestação dos serviços ora contratados, sem justificativa 
aceita. 
 

9.2- A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

9.3-Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 

9.4-A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77,78, 79 e 
80 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

9.5-Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei 
Federal 8.666/93. 

9.6-Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista pelo inciso I do artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
 

10.1- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 
em vigor e disposições específicas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1- A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor: Luiz Fernando Rezende Coutinho – 
Matrícula: E-1420, que terá como responsabilidades:  

 

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Fazenda em aplicar as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

11.2 O gestor do contrato definido no parágrafo anterior expedirá atestado de inspeção dos serviços 
prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 
constituirá documento indispensável para a liquidação da despesa liberação dos pagamentos. 
11.3 A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste 
Contrato pela CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo 
Departamento Administrativo. 
11.4 O gestor do contrato será o Responsável por todo o relacionamento com a CONTRATADA, não se 
responsabilizando a ADMINISTRAÇÃO por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizadas. 
11.5 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, para soluções de 
qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja. 
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12.2 E, por estarem as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste contrato, 
ficam ajustadas a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente em três 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
Paraíba do Sul, ___ de ________ de 2022. 
 
 
 
Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 
 
 
 
Contratante 
CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
1._________________________________  
 
2._________________________________  
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ANEXO VIII  
 

RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS 
 
Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos 
fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já 
termos os dados necessários para a elaboração do contrato e ordem de pagamento. 
 
RAZÃO SOCIAL: 
 
CNPJ: 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 

ENDEREÇO: 
 

Nº: 
 

BAIRRO: 
 

CIDADE: 
 

ESTADO:
 

CEP: 
 

E-MAIL: 
 

TELEFONE: 
 

PESSOA PARA CONTATO: 
 
ESTADO CIVIL: 
 

CPF: 
 

RG: 
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 

NÚMERO: 
 

BAIRRO: 
 

CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

CEP: 
 

FUNÇÃO QUE OCUPA NA EMPRESA: 
 

DADOS BANCÁRIOS (preferencialmente BB ou CEF): 
 

 
LOCAL/DATA: 

 
 
 

______________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 
OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA 
EMPRESA. 
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ANEXO IX 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
RAZÃO SOCIAL: 
 
CNPJ: 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 

ENDEREÇO: 
 

Nº: 
 

BAIRRO: 
 

CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

CEP: 
 

E-MAIL: 
 

TELEFONE: 
 

PESSOA PARA CONTATO: 
 
 
Recebemos, através de e-mail, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada. 

 
 
Local: ____________, ____ de _______________ de 2022. 

 
 

_______________________ (Assinatura) 
 

________________________ (Nome) 
 

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre este Município e as empresas participantes, 
solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de 
Licitação por meio do e-mail licitacaopmps2@gmail.com.  
 
A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 


