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ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA. 
 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços topográficos, compreendendo 
levantamento topográfico, levantamento planialtimétrico, levantamento planimétrico, 
demarcações, nivelamentos, elaboração de plantas topográficas, traçados, plantas e cartas 
geográficas, estradas, laudos técnicos e outros trabalhos que se fizerem necessários da área 
de topografia, seus serviços afins e correlatos, devendo tais serviços serem acompanhados, 
quando necessário, de suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART). 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município, possui o objetivo de 
formular, executar, fiscalizar a política municipal de obras públicas, serviços urbanos e 
executar as ações de governo nos setores de obras públicas e serviços urbanos, com 
competência para gerenciar, executar e fiscalizar projetos, construções e conservar as obras 
públicas municipais de infraestrutura urbana e rural. Neste sentido, necessita da contratação 
de empresa especializada em serviços de levantamento topográfico para executar suas 
atribuições, visto que, a administração não dispõe de profissional da área para executar 
serviços dessa natureza, tais como levantamento planimétrico e planialtimétrico de estradas, 
drenos, canais e lotes; cálculo de volumes e áreas; levantamento de áreas rurais para 
projetos; nivelamentos geométricos de precisão; regularizações e retificações de áreas; 
locação de obras civis; execução de projetos e mapas, sendo necessária a contratação de 
empresa para execução destes trabalhos. 
 
3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
3.1. Contratação de empresa para prestação de serviços topográficos, compreendendo 
levantamento topográfico, levantamento planialtimétrico, levantamento planimétrico, 
demarcações, nivelamentos, elaboração de plantas topográficas, traçados, plantas e cartas 
geográficas, estradas, laudos técnicos e outros trabalhos que se fizerem necessários da área 
de topografia e agrimensura, seus serviços afins e correlatos, devendo tais serviços serem 
acompanhados, quando necessário, de suas respectivas Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART). 
 
ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO (ART. 4º, X DA LEI Nº 10.520/2002). 
1 Levantamento topográfico planialtimétrico classe III PA – Adensamento do apoio topográfico para 

projetos básicos, executivos, como executado, e obras de engenharia. Conforme Norma Brasileira - 
NBR 13133/94 (compreende uma área de até um hectare). 

2 Levantamento topográfico planialtimétrico classe IV PA – Adensamento do apoio topográfico para 
poligonais IIIP. Levantamento topográficos para estudos de viabilidade em projetos de engenharia. 
Conforme Norma Brasileira - NBR 13133/94 (compreende uma área de até um hectare). 

3 Locação de linhas estaqueadas de 20 em 20 metros, sem nivelamento. 
4 Locação de linhas estaqueadas de 20 em 20 metros, com nivelamento geométrico. 
 
3.2. A Norma Brasileira - NBR 13133/94 – Execução de Levantamentos Topográficos orienta 
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que 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. Este, em qualquer de suas finalidades, deve obedecer 
ao princípio da vizinhança. As plantas devem ser apresentadas em formatos definidos pela 
NBR 10068/87, adequadas à finalidade do levantamento topográfico pelas suas áreas úteis, 
com representação de quadrículas de 10 cm de lado, trazendo nas bordas da folha as 
coordenadas planorretangulares de identificação da linha que representam, comportando, 
ainda, moldura, convenções e identificadores segundo modelo definido pela destinação do 
levantamento, todos com seus respectivos memoriais descritivos. Tais serviços devem, 
sempre, serem devidamente acompanhados de suas respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sob regime 
de execução indireta, de acordo com o descrito e especificado neste edital e seus respectivos 
anexos e com base na Lei Nacional de Licitações e suas alterações posteriores. 
3.3. Os serviços serão executados no território do Município de São Félix do Araguaia - MT 
(perímetros urbano, expansão urbana e rural), de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
3.4. A LICITANTE VENCEDORA deve possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos 
necessários para execução dos serviços: teodolito, nível eletrônico, medidores eletrônicos de 
distância (MED), estação total, GPS (Global Positioning System) geodésico, equipamentos de 
escritório e softwares específicos para elaboração dos desenhos a serem gerados (AutoCAD e 
topograph – software para processamento de dados topográficos, cálculos de volume de 
terraplanagem, projetos viários, etc...), bem como balizas, prumos esféricos, trenas, miras, 
prismas, termômetro, barômetro, psicômetro, dinamômetro, sapatas e pára-sol, quando 
estes forem necessários. 
3.5. É de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA arcar com todas as despesas como 
transporte, alimentação, hospedagem, todos os tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, 
taxas e quaisquer outras despesas decorrentes, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
4.1. A presente licitação será realizada na modalidade pregão presencial para registro de 
preços e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Serão aplicadas 
subsidiariamente as normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
5. DO VÍNCULO: 
5.1. Os empregados e prepostos da LICITANTE VENCEDORA não terão qualquer vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, a qual se 
obriga a saldar na época devida. 
 
6. DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS  
6.1. Os serviços prestados abrangerão levantamento de campo, desenhos, memoriais e 
laudos acompanhados de suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) incluindo os equipamentos, auxílio técnico de 
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funcionários e demais suportes necessários para a execução destes serviços.  
6.2. A administração municipal, sob a fiscalização Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, 
designará, de acordo com suas necessidades, os locais a serem executados os serviços. 
 
7. DAS NORMAS TÉCNICAS:  
7.1. A empresa CONTRATADA deverá observar as normas e resoluções expedidas pelo 
CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU-BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil) e da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente as NBRS 
13.133/1994, 14.166/1998, 14.645-1/2001, 14.645-2/2005, 14.645-3/2005, 10.068/1987 e 
15.777/2009 na execução dos serviços objeto deste termo de referência. 
7.2. Para estudos de pavimentação:  
7.2.1. Levantamento planimétrico cadastral; 
7.2.2. Levantamento planialtimétrico cadastral; 
7.2.3. Locação de eixo de referencia para projeto de via pública; 
7.2.4. Nivelamento de seções transversais; 
7.2.5. Levantamento planimétrico de via pública e semi-cadastro de imóveis; 
7.2.6. Nivelamento do eixo da via publica inclusive soleiras, guias e tampões; 
 
8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
8.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO 
GLOBAL, observados os prazos máximos para a prestação de serviços, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 
 
9. DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
9.1. O serviço objeto do presente edital será prestado pelo preço constante no lance final da 
LICITANTE VENCEDORA, devidamente escrito em ata da sessão pública do processo 
licitatório nº 008/2022, modalidade pregão presencial nº 003/2022 para registro de preços.  
9.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, através de cheque de emissão 
do Município de São Félix do Araguaia, transferência ou ainda por meio de depósito em conta 
da LICITANTE VENCEDORA, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.  
9.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta 
será devolvida à LICITANTE VENCEDORA, pelo representante do Município de São Félix do 
Araguaia e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras.  
9.3.1. Na hipótese a que se refere o item 9.3, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus ao Município de São Félix do Araguaia.  
9.4. É obrigação da LICITANTE VENCEDORA manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.  
9.5. O pagamento somente será efetuado após a LICITANTE VENCEDORA apresentar os 
seguintes documentos:  
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a) comprovação de regularidade perante o sistema de seguridade social (através do INSS), 
por parte da LICITANTE VENCEDORA (art. 195, § 3º, CF);  
b) comprovação de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
por parte da LICITANTE VENCEDORA (art. 29, IV da LNL);  
c) comprovação de regularidade trabalhista, comprovando inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, 
por parte da LICITANTE VENCEDORA (incluído pela Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011). 
 
10. DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
10.1. Fica assegurada ao MUNICÍPIO e à LICITANTE VENCEDORA, na forma do art. 65, II, 
“d”, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual.  
10.2. No caso de pleito de revisão de preço com o amparo do disposto no art. 65, II, “d”, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no curso do contrato, a parte deverá 
demonstrar efetivamente, mediante requerimento formal, fundamentado e por escrito.  
10.3. O reequilíbrio, com o novo preço do serviço contratado, será feito na mesma proporção 
do aumento do custo do contratado, demonstrado conforme item 10.2.  
10.4. Para efeito de arredondamento, será desprezado o valor da terceira casa decimal, se 
igual o ou inferior a 05 (cinco) e acrescida uma unidade na segunda casa decimal, se 
superior a 05 (cinco). 
 
11. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE  
11.1. Os valores contratados serão objeto de reajuste a cada período de 12 (doze) meses 
completos, com base no art. 40, XI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficando eleito 
como índice de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), emitido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
11.2. Para a aplicação do reajuste deverá, sempre, ser respeitado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal 
período, com base na Lei Federal nº 10.192, e 14 de fevereiro de 2001.  
11.3. A periodicidade anual dos contratos será contada a partir da data limite para 
apresentação da proposta, como marco para início da contagem da anualidade, com base no 
art. 40, XI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
12. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
12.1. O Município de São Félix do Araguaia - MT, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, exercerá a gestão e a fiscalização da prestação de serviços e registrará 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
à LICITANTE VENCEDORA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.  
12.1.1. É permitida ao Município de São Félix do Araguaia a contratação de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição de fiscalização, nos 
termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
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12.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de São Félix do Araguaia em 
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concerne à execução do objeto deste contrato. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE  
13.1. O MUNICÍPIO CONTRATANTE se obriga a proporcionar à LICITANTE VENCEDORA 
todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do 
presente termo de referência, consoante estabelece a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
13.2. Fiscalizar a execução da prestação dos serviços, objeto deste termo de referência, 
através da Secretaria requisitante, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
13.3. Comunicar à LICITANTE VENCEDORA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
prestação dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.  
13.4. Providenciar os pagamentos à LICITANTE VENCEDORA à vista das notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas, nos prazos fixados.  
13.5. Emitir as ordens de serviço contendo todos os elementos e orientações necessárias 
para a correta e devida execução.  
13.6. Emitir a enviar a Autorização de Fornecimento, que será expedida pelo Município e 
enviada para a LICITANTE VENCEDORA, através de e-mail. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:  
14.1. A LICITANTE VENCEDORA se compromete a:  
14.1.1. Nomear preposto para, durante, representá-lo na execução do contrato (quando for 
o caso);  
14.1.1.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter preposto aceito pela Administração do 
MUNICÍPIO durante o período de vigência do contrato, para representá-la 
administrativamente, sempre que for necessário;  
14.1.1.2 O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu 
nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 
qualificação profissional;  
14.1.1.3 O preposto, uma vez indicado pela LICITANTE VENCEDORA e aceito pela 
Administração, deverá apresentar se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o 
contrato, para tratar de assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua 
competência.  
14.1.1.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos 
materiais, objeto deste certame.  
14.2. Adotar medidas que disciplinem o trabalho, de forma a não ocasionar transtornos a 
pedestres, veículos e usuários do local com sinalização, segundo as normas de trânsito e de 
segurança.  
14.3. Cumprir os prazos estabelecidos nas ordens de fornecimento para a prestação de 
serviços.  
14.4. Substituir os trabalhos que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.  
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14.5. Permitir e facilitar a inspeção da prestação de serviços pela fiscalização da 
administração, sem se eximir de sua responsabilidade.  
14.6. Participar à administração qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão da prestação de serviços, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir 
a situação.  
14.7. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas da lei, as posturas e legislação municipais 
relativa à execução de serviços em locais públicos.  
14.8. Manter à frente dos trabalhos um profissional devidamente habilitado e inscrito no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU-BR) com capacidade e poderes de representação perante a 
fiscalização do Município para solucionar problemas referentes à execução do contrato. 
14.9. Não ceder o contrato ou subcontratar a prestação de serviços, total ou parcialmente, 
sem prévia autorização da administração, manifestada após o reconhecimento da ocorrência 
de motivo justificado e formalizado por termo aditivo, através do qual se mantenha a integral 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA pela execução satisfatória dos serviços 
correspondentes.  
14.10. A responsabilidade exclusiva por danos causados à administração ou a terceiros, 
inclusive por qualquer de seus empregados ou prepostos.  
14.11. O pagamento regular de todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou 
atividades que constituam seu objeto e o cumprimento de todas as obrigações impostas pela 
legislação trabalhista e previdenciária pertinentes ao pessoal contratado para a execução da 
prestação de serviços.  
14.12. Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, considerando todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
14.13. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares relativas à segurança e medicina 
do trabalho.  
14.14. É de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA arcar com todas as despesas de 
transporte, alimentação e hospedagem, ou outras despesas decorrentes da prestação de 
serviços, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer pagamento nesse sentido.  
14.15. A LICITANTE VENCEDORA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  
14.16. A inadimplência da LICITANTE VENCEDORA, com referência aos encargos 
estabelecidos no item 14.15 não transfere à administração pública a responsabilidade por 
seu pagamento.  
14.17. A LICITANTE VENCEDORA deverá realizar a prestação de serviços observando-se as 
normas e resoluções expedidas pelo CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU-BR (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil) e da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
especialmente as NBRS 13.133/1994, 14.166/1998, 14.645-1/2001, 14.645-2/2005, 14.645-
3/2005, 10.068/1987 e 15.777/2009 na execução dos serviços objeto deste termo de 
referência. 
 
15. INSTRUMENTO CONTRATUAL  
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15.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 
para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
15.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada 
pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 
termos deste Edital.  
15.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém 
as condições de habilitação. 
15.4. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e, será descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 
2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, quando: 
16.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis;  
16.1.2. Deixar de entregar o objeto em prazo determinado pelo edital;  
16.1.3. Fizer declaração falsa;  
16.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
16.1.5. Não mantiver a proposta; 
16.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;  
16.1.8. Cometer fraude fiscal;  
16.1.9. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  
16.1.10. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;  
16.2. Para os fins do item 16.1.7 deste Termo de Referência, reputar-se-ão inidôneos atos 
como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 8.666/93.  
16.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a 
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa, e das demais 
cominações legais.  
16.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento da presente contratação:  
16.4.1. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia e por 
unidade em atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, quando, entre outras hipóteses, estará 
configurada a inexecução total do objeto.  
16.5. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
LICITANTE VENCEDORA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato.  
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16.6. O descumprimento da prestação de garantia sujeitará a LICITANTE VENCEDORA a 
multa diária de 5% (cinco por cento) do valor do produto defeituoso, até o limite máximo do 
valor total do produto.  
16.7. Estará configurada a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando o 
atraso injustificado na entrega ultrapassar 15 (quinze) dias ou quando a multa por 
descumprimento da prestação da garantia atingir o limite do valor total do produto 
defeituoso. 
16.8. As multas por atraso injustificado na entrega e por descumprimento da prestação da 
garantia serão aplicadas cumulativamente com as multas de inexecução parcial e total do 
objeto.  
16.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à LICITANTE 
VENCEDORA.  
16.9.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada 
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
oficial.  
16.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela LICITANTE 
VENCEDORA ao MUNICÍPIO, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
16.11. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, nos termos do art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:  
a) advertência;  
b) multa nos termos do estabelecido no item 16.4 da deste Termo de Referência;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
d) 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no item anterior.  
16.12. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, nos prazos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
16.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
16.14. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo 
MUNICÍPIO à LICITANTE VENCEDORA a título de multa ou penalidade, reveste-se das 
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 
783 do Código de Processo Civil (CPC).  
16.15. Reveste-se das mesmas características a que se refere o item 16.14 qualquer 
obrigação definida no edital ou no contrato como de responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga 
pelo MUNICÍPIO.  
16.16. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas no edital e no contrato como 
de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA, o MUNICÍPIO poderá reter parcelas de 
pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples 
comunicação escrita à LICITANTE VENCEDORA, bem como interpor medida judicial cabível. 
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16.17. As multas e penalidades previstas no edital e no contrato não têm caráter 
compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a LICITANTE VENCEDORA da 
responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao 
MUNICÍPIO por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
17. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
17.1. As despesas oriundas da execução do contrato a ser firmado correrão por conta dos 
recursos específicos consignados no Orçamento Anual do Município, nos elementos de 
despesa: 
 

Órgão – 02 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 
Unidade – 02 – Manutenção e Encargos da Coordenadoria Adm e Planejamento; 
Projeto Atividade – 2028 – Manutenção e Encargos da Coordenadoria Adm e Planejamento; 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
 
Órgão – 04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
Unidade – 01 – Departamento Administração de Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto Atividade – 2.075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras; 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceira – Pessoa Jurídica; 

 
17.2. Deve ser emitida nota de empenho por estimativa para o exercício de 2022, nos termos 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 
18. DA COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO  
18.1. Foi realizada ampla pesquisa de mercado sobre a prestação de serviços a ser licitada 
pelo Departamento de Compras e Licitações, a fim de estimar o custo do objeto a ser 
contratado, atendendo ao comando do art. 3º, III da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 
e ao art. 43, IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que foi apurada a 
seguinte cotação de preço de mercado, detalhada na planilha abaixo: 
 
Item QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E 
PARÂMETROS 
MÍNIMOS DE 
DESEMPENHO E 
QUALIDADE DO 
OBJETO DA 
LICITAÇÃO (ART. 
4º, X DA LEI Nº 
10.520/2002). 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

01 12 Mês SERVIÇO DE 
TOPOGRAFIA – 
CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇO DE 
ELABORAÇÃO DE 
MEDIÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

R$ 24.992,32 R$ 299.907,84 
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ACOMPANHAMENTO 
DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NAS 
AREAS DE 
ENGENHARIA 
TOPOGRAFIA, 
SERVIÇO DE 
TOPOGRAFICOS 
GERAIS, A SEREM 
REALIZADOS NO 
PERIMETRO 
URBANO E EM 
ESTRADAS 
MUNICIPAIS, ZONA 
RURAL E 
DISTRITOS. 

 
 
 

São Félix do Araguaia – MT, em 19 de Janeiro de 2022. 
 
 
 
 

FRANCISCO B. DA SILVA. 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 

Portaria nº 1.070/2021. 
 
 
 
 
 
 
 


