
             
 

    

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2021. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

1. OBJETO- Contratação de empresa especializa para prestação de serviços 

de Topografia e Agrimensura diversas, em áreas Rurais, Urbanas e 

Institucionais do Município de Natalândia, como por exemplo: execução de 

terraplanagem, nivelamento de obras, levantamento vias para pavimentação 

demarcação de lotes, estradas rurais, praças e ruas com e sem estacas além 

de atividades afins e correlatas pertinentes á topografia, com fornecimento 

de ART ou RRT, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e 

demais Secretarias Municipais, conforme descrição constante neste Termo 

de Referencia. 

 

2-JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL. 

 

2.1- Como se sabe ao promover pregão presencial à Administração 

proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar 

dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e 

impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. A 

possibilidade do exame e análise da documentação exigida e que credencia 

os participantes é outra questão fundamental e que dá segurança a 

Pregoeira, Equipe de Apoio e ao certame. Assim, realizando esta sessão na 

forma presencial, terá a Pregoeira a oportunidade de permitir e proporcionar 

os esclarecimentos e questionamentos antes referidos entre a área 

Administrativa do demandante (Município de Natalandia) e os proponentes, 

momento em que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, 



             
 

    

firmados pontos fundamentais, além de outras questões necessárias à 

contratação em pauta. 

 

3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1- Os serviços topográficos serão utilizados a fim de subsidiar, 

tecnicamente, a elaboração de projetos executivos para futuras obras de 

atendimento aos Municípios e suprir as necessidades técnicas.  

 

3.2. A utilização por parte das Prefeituras dependerá exclusivamente da 

Unidade Técnica requisitante que fornecerá ao setor de programação da 

empresa contratada as quantidades, especificações técnicas e locais para 

execução dos serviços. 

 
Item  Qtd Unid Descrição   Valor Unitário  Valor Total  

1 300 Horas 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA DIVERSAS, EM ÁREAS 

RURAIS, URBANAS E INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA, 

COMO POR EXEMPLO: EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO 

DE OBRAS, LEVANTAMENTO VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DEMARCAÇÃO 

DE LOTES, ESTRADAS RURAIS, PRAÇAS E RUAS COM E SEM ESTACAS 

ALÉM DE ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS PERTINENTES Á 

TOPOGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE ART OU RRT, PARA ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E OUTRAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

R$ 291,67   R$ 87.501,00  

Valor Global >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$  87.501,00  

 

 4- AVALIAÇÃO DE CUSTO.  

4.1-conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de julho 

de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para elaboração do 

plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração quanto ao 



             
 

    

orçamento do objeto e também para fins licitatórios, foi apurado o preço 

médio estimado para a despesa, no valor de R$ 87.501,00  (oitenta e sete 

mil e quinhentos e um reais). 

05- DOS SERVIÇOS E DOS PRAZOS.  

5.1 Condições Gerais: O levantamento topográfico, em qualquer de suas 

finalidades, deve ter, no mínimo, as seguintes fases:  

a) planejamento, seleção de métodos e aparelhagem;  

b) apoio topográfico;  

c) levantamento de detalhes;  

d) cálculos e ajustes;  

e) original topográfico;  

f) desenho topográfico final;  

g) relatório técnico. 

5.2 Ordem de Serviço: O serviços serão solicitados pelo Município 

mediante emissão de Ordem de Serviço, tendo a empresa contratada um 

prazo de 05 (cinco) dias para o levantamento e 05 (cinco) dias para 

elaboração, totalizando 10 (dez) dias contados a partir da emissão da ordem 

de serviço para entrega dos mesmos.  

Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços: os prazos de 

avaliação pela equipe técnica; os prazos de análises e apreciação dos 

produtos por órgãos externos. 



             
 

    

O Prazo de Execução dos serviços poderá ser modificado mediante 

aprovação dos Diretores Técnicos e de Fiscalização da PREFEITURA 

MUNICIPAL, desde que não implique na alteração de vigência contratual. 

6- EQUIPAMENTOS 

6.1. Todos os equipamentos e relatórios, bem como transporte, taxas, 

deslocamentos, leis sociais de topografia, tanto básicos quanto auxiliares, 

serão fornecidos pela empresa contratada. Cadernetas de campo, piquetes, 

estacas, tinta, e demais insumos utilizados para demarcação dos pontos são 

responsabilidade do Município. 

 

7- RESULTADOS 

 

7.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos para cada serviço 

executado:  

a) PLANTA DE LOCALIZAÇÃO;  

b) PLANTA DA SITUAÇÃO;  

c) MEMORIAL DESCRITIVO;  

d) ART de execução do serviço pelo profissional;  

e) Todos os documentos impressos em 3 (três) vias, além de gravados em 

CD ou arquivo digital em formatos DWG, PDF, Autocad, As planilhas, quando 

necessárias, deverão ser entregues em arquivo digital com extensão xis ou 

compatível. 

 

7.2. Os pontos de apoio deverão ser materializados com piquetes e estacas, 

além de serem identificados com tinta. Demais pontos de interesse ou 

grande importância também poderão ter a sua materialização solicitada, de 

acordo com solicitação da equipe técnica da Prefeitura do Município. 

 

8- RECEBIMENTO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 



             
 

    

8.1. Somente serão considerados para efeito de recebimento, medição e 

posterior pagamento os serviços efetivamente executados pela empresa 

contratada, em conformidade com este termo de referência e condicionados 

a:  

a) Aprovação pela fiscalização;  

b) Aprovação nos órgãos oficiais (caso necessário);  

c) Apresentação das respectivas ART’s acompanhadas dos comprovantes de 

quitação. 

9- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES. 

 

9.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalândia-MG, em 

até 30 (trinta) dias corridos após a execução do serviços, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da 

Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 

corrente indicada pela contratada. 

 

9.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, 

documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e 

o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a 

emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais 

e/ou Faturas.  

 

9.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo 

para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

10– DO REAJUSTE. 

 

10.1- Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para 

menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao 



             
 

    

restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de 

situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da 

Lei nº 8.666, de 1993.  

 

10.2- Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 

registro, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 

comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante 

juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 

aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação 

da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.  

 

10.3- A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de 

dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para 

levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos 

produtos para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela 

administração.  

 

10.4- O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, 

devidamente justificado no processo.  

 

10.5- No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço 

inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, 

poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 

negociação.  

 

10.6- No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro 



             
 

    

menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a 

ordem de classificação. 

 

10.7. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as 

necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências 

seguintes: 

 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a 

negociação para redução de preços originalmente registrados e sua 

adequação ao praticado no mercado;  

 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido;  

 

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, 

visando igual oportunidade de negociação.  

 

10.8. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no 

mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente 

assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir 

revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as 

situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 

da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:  

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos 

preços inicialmente registrados: 

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo 

estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção 

do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes 

condições:  



             
 

    

c) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, 

a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão 

gerenciador;  

d) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço 

originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época 

da licitação, sendo registrado o de menor valor.  

 

10.8.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em 

apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, 

observada a anuência das partes.  

 

10.8.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o 

anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de 

fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com 

consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das 

penalidades. 

 

11– DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

11.1. Compete ao Órgão Gestor:  

 

11.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os produtos registrados, para fins de controle e 

fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.  

11.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através 

de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial, observado o prazo 

legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para 

a Administração. 



             
 

    

11.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 

devidamente justificado no processo; 

11.1.4- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Nona. 

11.1.5- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. 

11.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de Compras, a 

execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pela observância do objeto da presente Ata de Registro de 

Preços. 

 

11.2 Compete ao Compromitente Detentor da Ata:  

 

11.2.1. Entregar os materiais nas condições estabelecidas no edital e seus 

anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de 

duração do registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido 

ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada 

na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos 

e locais estabelecidos; 

11.2.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), 

em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 

8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas 

demais situações;  

11.2.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade 

de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

11.2.4. Atender a demanda, durante a fase da negociação de revisão de 

preços, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 



             
 

    

dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela 

Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 

11.2.5. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a 

Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro 

por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.  

11.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega 

do objeto de registro de preços.  

 

12- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1- A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Obras, 

Habitação, Serviços Urbanos e Serviços Rurais, conforme estabelece o Art. 

67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contrato, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua 

ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 

agentes e prepostos. 

 

13- DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS 

 

13.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes ao serviços, caberá ao 

Setor competente da Prefeitura Municipal de Natalândia/MG. 

 

14- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /DESPESA ESTIMADA 

 

14.1- As despesas deste processo correrão por conta da dotação 

orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de contabilidade 

no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o Art. 7º, §2º do 

Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes na ORDEM 

DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato. A emissão da nota de 



             
 

    

empenho ficará a cargo da Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo 

constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, 

anexando a cópia ao processo administrativo de licitação. A área de compras 

deverá ter acesso, via sistema integrado, aos saldos das dotações 

orçamentárias, como fase obrigatória antes de emitir a nota de autorização 

de empenho, que será devidamente confirmada e deferida pela 

Contabilidade Geral. Na nota de empenho constará o saldo orçamentário e a 

autorização do ordenador de despesa, nos termos do art. 61 da Lei nº. 

4.320/64. 

15- DA VIGÊNCIA 

 

15.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 01 (um) 

ano a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as 

eventuais prorrogações.  

 

15.1.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua 

vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e 

respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

Natalândia/MG, 17 de Junho de 2021. 

 

 

 

Nailton Pereira da Silva 

Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Urbanos e 

Serviços Rurais 

 

 

 


