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Instruções aos Concorrentes
A. Geral
1. Escopo 1.1
da
Proposta
1.2
2. Fonte 2.1
de
Recursos

3. Práticas 3.1
Corruptas
ou
fraudulen
tas

3.2
4.
Concorren

4.1

O Contratante, conforme definido na Folha de Dados do Edital faz o Aviso
para propostas para Serviços, conforme descrito no Apêndice A do
Contrato. O nome e número de identificação do Contrato estão dispostos
na Folha de Dados do Edital.
O Concorrente vencedor deve concluir a prestação dos Serviços na data
de Conclusão Proposta, prevista na Folha de Dados do Edital.
O Mutuário, conforme definido na Folha de Dados do Edital, pretende
aplicar parte dos recursos de um empréstimo tomado do Banco
Mundial, conforme definido na Folha de Dados do Edital, no custo do
Projeto, conforme definido na Folha de Dados do Edital, para cobrir
pagamentos elegíveis de acordo com o Contrato para os Serviços.
Pagamentos pelo Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do
Mutuário e mediante aprovação pelo Banco Mundial de acordo com o
Contrato de Empréstimo, e estarão sujeitos em todos os aspectos aos
termos e condições de tal Contrato. Exceto conforme o Banco Mundial
possa especificamente de outra maneira consentir, nenhuma parte exceto
o Mutuário obterá direitos provenientes do Contrato de Empréstimo ou
terão quaisquer direitos aos resultados do empréstimo.
O Banco exige que os Mutuários (incluindo beneficiários de empréstimos
do Banco), bem como os Concorrentes/ Fornecedores/ Empreiteiros em
Contratos financiados pelo Banco, observem o mais alto padrão de ética
durante a licitação e execução desses contratos. De acordo com essa
política, o Banco:
(a) define, para fins desta cláusula, os termos estabelecidos abaixo:
(i) “prática corrupta" significa oferecer, doar, receber ou
solicitar qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
funcionário público no processo licitatório ou na execução do
Contrato; e
(ii) “prática fraudulenta” significa uma declaração falsa, a fim de
influenciar o processo licitatório ou a execução de um contrato em
prejuízo do Mutuário, inclusive o conluio entre os Concorrentes
(antes ou depois da apresentação das Propostas), destinadas ao
estabelecimento de valores de propostas em níveis artificiais não
competitivos, e privar o Mutuário dos benefícios de uma
concorrência livre e aberta;
(b) rejeitará uma proposta para adjudicação se confirmar que o
Concorrente recomendado para a adjudicação envolveu-se em práticas
corruptas ou fraudulentas na concorrência do contrato em questão;
(c) declarará a firma inelegível, ou indefinidamente ou por um
determinado período, para adjudicação de contrato financiado pelo
Banco, se a qualquer época confirmar que a firma se envolveu em
práticas corruptas ou fraudulentas na concorrência ou execução de um
contrato financiado pelo Banco.
Além disso, Concorrentes estarão cientes do dispositivo contido em SubCláusulas 1.7 e 2.6.1 das Condições Gerais do Contrato.
Este Aviso de Licitação está aberto a todos os concorrentes de países
elegíveis, definidos nas Diretrizes de Licitação. Materiais, equipamentos e
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tes
Elegíveis

serviços a serem usados na execução do Contrato deverão ser originários
de países elegíveis.
4.2 Todos os Concorrentes deverão fornecer, conforme Seção III, Formulários de
Proposta e Informações de Qualificação, uma declaração de que o
Concorrente (incluindo todos os consorciados e subcontratados) não está
associado, nem esteve anteriormente associado, direta ou indiretamente,
a consultora ou qualquer outra entidade que tenha elaborado o projeto,
as especificações e outros documentos do projeto, ou que tenha sido
indicado como Gerente de Projeto para este Contrato. Uma firma que
tenha sido CONTRATADA pelo Mutuário para executar serviços de
consultoria para a elaboração ou supervisão dos Serviços, e qualquer de
seus afiliados não serão elegíveis para esta licitação.
4.3 As empresas de propriedade do Governo no país do Licitante somente
poderão participar se forem legal e financeiramente autônomas,
operarem conforme a legislação comercial e não forem órgãos
dependentes do Licitante
5.
5.1 Todos os concorrentes fornecerão na Seção III, Formulários de Licitação, uma
Qualificaç
descrição preliminar do método e cronograma de trabalho proposto,
ão
do
concorren
incluindo desenhos e cronogramas, conforme necessário.
te
5.2 Se a pré-qualificação de concorrentes potenciais tiver sido realizadas
conforme disposto na Folha de Dados do Edital, apenas propostas de
concorrentes pré-qualificados serão consideradas para adjudicação do
Contrato, em qual caso os dispositivos de subcláusulas 5.3 a 5.6 doravante
não serão aplicados. Esses concorrentes qualificados devem apresentar
com suas propostas quaisquer informações que atualizem os
requerimentos originais de pré-qualificação ou, alternativamente,
confirmar em suas propostas que as informações de pré-qualificação
originalmente apresentadas permanecem essencialmente corretas na
data de apresentação da proposta. A atualização ou confirmação deve
estar prevista na Seção IV.
5.3 Caso o Contratante não tenha realizado a pré-qualificação de concorrentes
potenciais, todos os concorrentes incluirão as seguintes informações e
documentos em suas propostas na Seção IV, a menos que de outra
maneira disposto na Folha de Dados do Edital:
(a) cópias de documentos originais que definam a constituição do
status jurídico, local de registro e local principal de atividades;
procuração por escrito do signatário da Proposta para comprometer o
Concorrente;
(b) o valor monetário total de Serviços prestados para cada um dos
últimos cinco anos;
(c) experiência em Serviços de natureza e porte similares nos últimos
cinco anos, e detalhes de Serviços em condução ou contratados; e
nome e endereço de clientes que possam ser contatados para maiores
informações sobre tais contratos;
(d) lista de itens principais de equipamentos propostos para cumprir
o Contrato;
(e) qualificações e experiência de funcionários principais de
administração e técnicos do local de trabalho propostos para o
Contrato;
(f) relatórios sobre a condição financeira do Concorrente, como
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demonstrações de lucro e prejuízo e relatórios de auditores para os
últimos cinco anos;
(g) comprovação da adequação de capital de giro para esse
Contrato (acesso a linhas de crédito e disponibilidade de outros
recursos financeiros);
(h) autoridade para o Contratante para buscar referências dos
banqueiros do Concorrente;
(i) informações relacionadas a qualquer ação judicial, atual ou durante
os últimos cinco anos, no qual o Concorrente está envolvido, e valor
em contestação; e
(j) propostas para subcontratar componentes dos Serviços que
totalizem mais de 10 por cento do Preço do Contrato.
5.4 Propostas apresentadas por um consórcio de duas ou mais firmas como
consórcio cumprirão as seguintes exigências, a menos que de outra
maneira disposto na Folha de Dados do Edital:
(a) a Proposta incluirá todas as informações listadas nas IAC
subcláusulas 5.3 acima para cada consórcio;
(b) a Proposta será assinada de modo a ser legalmente vinculante a
todos os consorciados
(c) a Proposta incluirá uma cópia do contrato celebrado pelo consórcio
definindo a divisão de cessões a cada consorciado e estabelecendo que
todos os consorciados fosse conjunta e solidariamente responsáveis
pelo cumprimento do Contrato de acordo com seus termos;
alternativamente, uma Carta de Intenções para firmar um contrato de
consórcio no caso de uma proposta bem sucedida será assinada por
todos os consorciados e apresentada com a proposta, juntamente com
uma cópia do contrato proposto;
(d) um dos consorciados será nomeado como sendo encarregado,
autorizado a incorrer responsabilidades e receber instruções para e em
nome de todos e quaisquer consorciados do consórcio; e
(e) o cumprimento do Contrato na totalidade, incluindo pagamento,
será conduzido exclusivamente com o consórcio encarregado.
5.5 Para qualificar se para adjudicação do Contrato, concorrentes cumprirão o
seguinte critério de qualificação mínimo:
(a) volume anual de Serviços de pelo menos o valor especificado na
Folha de Dados do Edital.
(b) experiência como contratada na prestação de pelo menos dois
contratos de prestação de serviços de natureza e complexidade
equivalentes às dos Serviços nos últimos 5 anos (para cumprir essas
exigências, contratos de prestação de serviços citados devem estar pelo
menos 70 por cento completos) conforme especificado na Folha de
Dados do Edital;
(c) propostas para aquisição oportuna (próprio, arrendado, alugado,
etc.) do equipamento essencial listado na Folha de Dados do Edital;
(d) um Gerente de Contrato com experiência de cinco anos em Serviços
de natureza e volume equivalentes, incluindo não menos que três anos
como Gerente; e
(e) ativos líquidos e/ou linhas de crédito, líquidos de outros
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5.6

6.
Uma 6.1
Proposta
por
concorren
te

7. Custo 7.1
da
Licitação
8. Visita 8.1
ao Local
de
Trabalho

compromissos contratuais e excluindo quaisquer pagamentos
adiantados que possam ser efetuados segundo o Contrato, de valor não
inferior ao especificado na Folha de Dados do Edital.
Um histórico consistente de sentenças de ação judicial ou
arbitragem contra o Requerente ou qualquer membro de um Consórcio
pode resultar em desqualificação.
Os números para cada um dos consorciados de um consórcio serão
adicionados para Determinar a conformidade do Concorrente com os
critérios mínimos de qualificação das IAC subcláusulas 4.4(a), (b) e (e);
todavia, para que um consórcio se qualifique, o parceiro encarregado deve
cumprir pelo menos 40 por cento dos critérios mínimos para um
Concorrente individual e outros consórcios pelo menos 25% dos critérios.
O não- cumprimento dessa exigência resultará em rejeição da Proposta
do consórcio. A experiência e recursos não serão levados em
consideração na determinação da conformidade do Concorrente com o
critério de qualificação, a menos que de outra maneira disposto na Folha
de Dados do Edital.
Cada Concorrente só apresentará uma Proposta, seja individualmente ou
como um consórcio. Um Concorrente que apresentar ou participar de
mais de uma Proposta (exceto como um subcontratante ou no caso de
alternativas que tenham sido permitidas ou solicitadas) fará com que
todas as propostas com participação do Concorrente sejam
desqualificadas.
O Concorrente arcará com todos os custos associados à preparação e
apresentação de sua Proposta, e o Contratante de modo algum será
responsável por tais custos.
O Concorrente, sob sua própria responsabilidade e risco, é encorajado a
visitar e examinar o Local de Trabalho dos Serviços exigidos e seus
arredores e obter todas as informações que possam ser necessárias para
preparar a Proposta e celebrar um contrato para os Serviços. Os custos de
visita ao Local de Trabalho serão às custas do Concorrente.

B. Documentos de Licitação
9.
Conteúdo 9.1 O
de
document
os
de
Licitação

conjunto de documentos de licitação constitui os documentos listados na
tabela abaixo e adendos emitidos de acordo com as IAC Cláusula 11:
Seção I
Instruções aos Concorrentes – IAC
Seção II
Folha de Dados do Edital
Seção III
Formulários de Licitação
Seção IV
Países Elegíveis
Seção V
Cronograma de Atividade
Seção VI
Condições Gerais do Contrato – CGC
Seção VII
Condições Especiais do Contrato – CEC
Seção VIII
Especificações de Desempenho e Desenhos
Seção IX
Formulários do Contrato
9.2 Espera-se do Concorrente que examine todas as instruções, formulários,
termos e especificações nos documentos de licitação. A falha em fornecer
todas as informações exigidas pelos documentos de licitação ou em
apresentar uma proposta não substancialmente adequada aos
documentos de licitação em todo aspecto estará sob o risco do
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10.
10.1
Esclarecimento de
Documentos
de
Licitação

11.
11.1
Alteração
dos
Documen- 11.2
tos
de
Licitação

11.3

Concorrente e pode resultar na rejeição desta concorrência. Seções III, V e
IX devem ser concluídas e devolvidas com a Proposta no número de cópias
especificado na Folha de Dados do Edital.
Um Concorrente potencial que exija qualquer esclarecimento dos
documentos de licitação pode notificar o Contratante por escrito ou por
telegrama (“telegrama” inclui telex e fax) no endereço do Contratante
indicado no Aviso de Licitação. O Contratante responderá a qualquer
solicitação de esclarecimento recebida antes de 14 dias antes do prazo
final para apresentação de propostas. Cópias da resposta do Contratante
serão enviadas a todos os que retiraram os documentos de licitação,
incluindo uma descrição do questionamento, porém sem identificar sua
fonte.
Antes do prazo final para a apresentação de propostas, o Contratante
pode modificar os documentos de licitação pela emissão de adendos.
Quaisquer adendos assim emitidos farão parte dos documentos de
licitação e serão comunicados por escrito ou por telegrama a todos que
retiraram os documentos de licitação. Concorrentes potenciais
reconhecerão o recebimento de cada adendo por telegrama para o
Contratante.
Para dar aos concorrentes potenciais tempo suficiente para levar um
adendo em consideração ao preparar suas propostas, o Contratante
prorrogará, conforme necessário, o prazo final para apresentação das
propostas, de acordo com as IAC Subcláusula 21.2 abaixo.
C. Preparação de Propostas

12.
Idioma
da
Proposta

12.1 A proposta preparada pelo Concorrente, assim como toda correspondência
e documentos relativos à proposta trocados entre o Concorrente e o
Contratante serão por escrito no idioma especificado na Folha de Dados
do Edital. Documentação de suporte podem estar em outro idioma desde
que sejam acompanhados de uma tradução exata das passagens
relevantes no idioma especificado na Folha de Dados do Edital, em qual
caso, para fins de interpretação da Proposta, a tradução regerá.
13.
13.1 A Proposta apresentada pelo Concorrente será constituída de:
Docume
(a) A Proposta (no formato indicado na Seção III);
ntos que
(b) Garantia da Proposta;
constitue
(c) Cronograma de Atividades com preços;
m
a
(d) Formulário e Documentos de Informações de Qualificação;
Proposta
(e) Propostas alternativas quando solicitadas;
e quaisquer outros materiais necessários a serem concluídos e
apresentados por concorrentes, conforme especificado na Folha de
Dados do Edital.
13.2 Concorrentes que concorram neste contrato juntamente com outros
contratos dispostos nas IAC para formar um pacote indicarão isso na
proposta juntamente com quaisquer descontos oferecidos para a
adjudicação de um ou mais contrato.
14.
14.1 O Contrato será pelos Serviços, conforme descritos no Apêndice A do
Preços
contrato e nas Especificações, Seção VIII, com base no Cronograma
da
Atividades com preços, Seção V, apresentados ao Concorrente.
Proposta 14.2 O Concorrente preencherá todas as taxas e preços para todos os itens
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descritos nas Especificações (ou Termos de Referência), Seção VII e
listados no Cronograma de Atividades, Seção V. Itens para os quais
nenhuma taxa ou preço é indicado pelo Concorrente não serão pagos pelo
Contratante quando executados e serão considerados cobertos pelas
outras taxas e preços no Cronograma de Atividades
14.3 Todos os encargos, impostos e outros tributos pagáveis pelo Prestador de
Serviço de acordo com o Contrato, ou por qualquer outra causa, na data
que ocorre 28 dias antes do prazo final para apresentação de propostas
serão incluídos no preço total da Proposta apresentada pelo Concorrente.
14.4 Se previsto na Folha de Dados do Edital, as taxas e preços cotados pelo
Concorrente estarão sujeitos a ajuste durante o cumprimento do Contrato
de acordo com os dispositivos da Cláusula 6.6 das Condições Gerais do
Contrato e/ou Condições Especiais do Contrato. O Concorrente
apresentará com a Proposta todas as informações exigidas de acordo com
as Condições Especiais do Contrato e das Condições Gerais do Contrato.
14.5 Para fins de determinar a remuneração devida para serviços adicionais,
uma subdivisão do preço fixo será feita pelo Concorrente no formulário de
Apêndices D e E do Contrato.
15.1
O
preço fixo será cotado pelo Concorrente em separado nas seguintes
15.
moedas:
Moedas
de
(a) para os insumos para os Serviços que o Concorrente espera fornecer
Proposta
no país do Contratante, os preços serão cotados na moeda do país do
e PagaContratante, a menos que de outra maneira especificado na Folha de
mento
Dados do Edital; e
(b) para os insumos para os Serviços que o Concorrente espera
fornecer de fora do país do Contratante, os preços serão cotados em
até 03 moedas de qualquer país membro do Banco.
15.2 Concorrentes indicarão detalhes de suas exigências de moeda estrangeira
esperadas na Proposta estrangeira esperadas na Proposta.
15.3 Concorrentes podem ser obrigados pelo Contratante a justificar suas
exigências de moeda estrangeira e substanciar que as somas incluídas no
Preço Fixo são devidas e adequadas as IAC Subcláusula 15.1.
16.
16.1 Propostas permanecerão válidas pelo prazo especificado na Folha de Dados
Validade
do Edital.
da
16.2 Em circunstâncias excepcionais, o Contratante pode solicitar que os
Proposta
concorrentes prorroguem o prazo de validade para um período adicional
especificado. A solicitação e as respostas dos concorrentes serão feitas por
escrito ou por telegrama. Um Concorrente pode recusar a solicitação sem
executar a Garantia da Proposta. Um Concorrente que concorde com a
solicitação não será obrigado ou de outra maneira modificar a
Proposta, mas será obrigado a prorrogar a validade da Garantia da
Proposta ao longo do prazo da prorrogação, e em conformidade com IAC
Cláusula 17 em todos os aspectos.
16.3 No caso de contratos em que o Preço do Contrato é fixo (não sujeito a
ajuste de preço), se o prazo de validade da proposta for prorrogado por
mais de 60 dias, as somas pagáveis em moeda local e estrangeira para o
Concorrente escolhido para adjudicação, serão aumentadas pela aplicação
do componente de moeda local e estrangeira, respectivamente, os fatores
especificados na solicitação para prorrogação, ao longo do período de
atraso além de 60 dias após expiração da validade da proposta inicial, até
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17.
Garantia
da
Proposta

a notificação de adjudicação. A avaliação da Proposta será baseada nos
preços da Proposta sem levar em consideração a correção acima.
17.1 O Concorrente fornecerá, como parte da Proposta, uma Garantia da Proposta
ou Declaração de Garantia da Proposta, se exigido, conforme especificado
na Folha de Dados do Edital.
17.2 A Garantia da Proposta será no valor especificado na Folha de Dados do
Edital e denominada na moeda do País do Contratante ou uma moeda
livremente conversível, e:
(a) a critério do concorrente, terá a forma de uma carta de crédito
ou garantia bancária de uma instituição bancária, ou um título de
dívida emitido por um fiador;
(b) será emitida por uma instituição de reputação conhecida
selecionada pelo concorrente e localizada em qualquer país elegível. Se
a instituição que emite o título de dívida estiver localizada fora do
País do Contratante, ela terá uma instituição financeira
correspondente localizada no País do Contratante para torná-la
exeqüível.
(c) estará substancialmente de acordo com um dos formulários da
Garantia da Proposta incluída na Seção IX, Formulários do Contrato, ou
outra forma aprovada pelo Contratante antes da apresentação da
proposta;
(d) será pagável prontamente mediante solicitação por escrito pelo
Contratante se as condições listadas nas IAC Sub- Cláusula 17.5 forem
invocadas;
(e) será apresentada em sua forma original; cópias não serão aceitas;
(f) permanecerá válida por um prazo de 28 dias além do prazo de
validade das propostas, conforme prorrogado, se aplicável, de acordo
com as IAC Sub-Cláusula 16.2;
17.3 Se uma Garantia da Proposta ou uma Declaração de Garantia da Proposta for
exigida de acordo com as IAC Sub-Cláusula 17.1, qualquer proposta não
acompanhada por uma Garantia da Proposta ou Declaração de Garantia da
Proposta de acordo com as IAC Sub- Cláusula 17.1, a mesma será rejeitada
pelo Contratante como não atendida.
17.4 A Garantia da Proposta dos Concorrentes perdedores será devolvida o mais
rapidamente possível e do concorrente vencedor será exigida uma Garantia
de Execução conforme estabelecido nas IAC Cláusula 35.
17.5 A Garantia da Proposta pode ser executada ou a Declaração de Garantia da
Proposta executada:
(a) se um Concorrente retirar uma proposta durante o período de
validade especificado pelo Concorrente no Formulário de
Apresentação da Proposta, exceto conforme previsto nas IAC SubCláusula 16.2; ou
(b) se o Concorrente vencedor falhar em:
(i) assinar o Contrato de acordo com as IAC Cláusula 34;
(ii) fornecer uma Garantia de Proposta de acordo com as IAC
Cláusula 35;
17.6 A Garantia da Proposta ou Declaração de Garantia da Proposta de um
consórcio deve ser em nome do consórcio que apresenta a proposta. Se o
consórcio não tiver sido legalmente constituído no momento da
concorrência, a Garantia da Proposta ou Declaração de Garantia da
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Proposta será nos nomes de todos os consórcios futuros conforme
designados na carta de intenções de constituição do consórcio.
18.
18.1 A menos que de outra maneira indicado na Folha de Dados do Edital,
Propostas
propostas alternativas não serão consideradas.
alternativ 18.2 Quando prazos alternativos para conclusão forem explicitamente
as
por
solicitados, uma declaração nesse efeito estará incluída na Folha de Dados
concorren
do Edital, como o método de avaliação de diferentes prazos para
tes
conclusão.
18.3 Exceto conforme previsto nas IAC Sub-Cláusula 18.4 abaixo, concorrentes
que pretendam oferecer alternativas técnicas para as exigências dos
documentos de licitação devem primeiramente apresentar uma Proposta
em conformidade com as exigências dos documentos de licitação,
incluindo o escopo, dados técnicos básicos, documentos gráficos e
especificações. Além de apresentar a Proposta básica, o Concorrente
fornecerá todas as informações necessárias para uma avaliação completa
da alternativa pelo Contratante, incluindo cálculos, especificações
técnicas, subdivisão de preços, métodos de trabalho propostos e outros
detalhes relevantes. Apenas as alternativas técnicas, se houver, do
Concorrente de mais baixa avaliação em conformidade com as exigências
técnicas básicas serão consideradas pelo Contratante. Alternativas para os
níveis de desempenho especificados não serão aceitas.
18.4 Quando concorrentes forem autorizados na Folha de Dados do Edital a
apresentar soluções técnicas alternativas para partes específicas dos
Serviços, tais partes serão descritas nas Especificações (ou Termos de
Referência) e Desenhos, Seção VIII. Em tal caso, o método de avaliação
de tais alternativas será conforme indicado na Folha de Dados do Edital.
19.
19.1 O Concorrente preparará um original dos documentos que constituem a
Formato e
Proposta conforme descrito nas IAC Cláusula 11 dessas Instruções aos
assinatura
Concorrentes, junto com o volume que contém A Proposta, e com
da
marcação clara de “ORIGINAL.” Além disso, o Concorrente apresentará
Proposta
cópias da Proposta, no número especificado na Folha de Dados do
Edital, e com a clara marcação “CÓPIAS.” No caso de discrepância entre
os mesmos, o original prevalecerá.
19.2 O original e cópias da Proposta serão datilografados ou escritos em tinta
não passível de ser apagada e serão assinados por uma pessoa ou
pessoas devidamente autorizadas a assinar em nome do Concorrente,
consoante as Sub-Cláusulas 5.3(a) ou 5.4(b), conforme o caso. Todas as
páginas da Proposta onde entradas ou alterações foram feitas terão a
rubrica da pessoa ou pessoas que assinaram a Proposta.
19.3 A Proposta não conterá alterações ou adições, exceto aquelas para
cumprir as instruções emitidas pelo Contratante, ou conforme necessário
para corrigir erros feitos pelo Concorrente, em qual caso tais correções
terão a rubrica da pessoa ou pessoas que assinam a Proposta.

D. Apresentação de Propostas
20.
Fecha
mento e
Mar-

“20.1 O Concorrente fechará o original e todas as cópias da Proposta em dois
envelopes internos e um envelope externo, devidamente marcando os
envelopes internos com “ORIGINAL” e CÓPIAS”.
20.2 Os envelopes internos e externos:
(a) serão destinados ao Contratante no endereço previsto na Folha de
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cação
de
Propo
stas

21. Prazo
Final para
apresenta
ção
de
Propostas

22.
Propostas
Atrasadas
23.
modificaç
ão
e
Retirada
de
Propostas

Dados do Edital;
(b) trarão o nome e número de identificação do Contrato conforme
definido na Folha de Dados do Edital e Condições Especiais do
Contrato; e
(c) darão um aviso para não abrir antes da hora e data especificadas para
abertura da Proposta conforme definido na Folha de Dados do Edital.
20.3 Além da identificação exigida nas IAC Sub-Cláusula 20.2, os envelopes
internos indicarão o nome e endereço do Concorrente para permitir que
a Proposta seja devolvida não-aberta no caso de a mesma ser declarada
atrasada, consoante nas IAC Cláusula 22.
20.4 Se o envelope externo não for fechado e marcado conforme acima, o
Contratante não assumirá responsabilidade pela impropriedade ou
abertura antecipada da Proposta.
21.1 Propostas serão entregues ao Contratante no endereço especificado acima
não após a hora e data especificadas na Folha de Dados do Edital.
21.2 O Contratante pode prorrogar o prazo final para apresentação de propostas
pela emissão de uma alteração de acordo com as IAC Cláusula 11, em
qual caso todos os direitos e obrigações do Contratante e dos
concorrentes anteriormente sujeitos ao prazo final original estarão então
sujeitos ao novo prazo final.
22.1 Qualquer Proposta recebida pelo Contratante após o prazo final prescrito
nas IAC Cláusula 21 será devolvida ao Concorrente sem que tenha sido
aberta.
23.1 Concorrentes podem modificar ou retirar suas propostas por meio de aviso
por escrito antes do prazo final prescrito nas IAC Cláusula 21
23.2 Cada aviso de modificação ou retirada de um Concorrente deve ser
preparado, fechado, marcado e entregue de acordo com as IAC
Cláusulas 19 e 20, com os envelopes externos e internos que tenham a
marcação adicional “MODIFICAÇÃO” ou “RETIRADA,” conforme
apropriado.
23.3 Nenhuma Proposta pode ser modificada após o prazo final para
apresentação de Propostas.
23.4 A retirada de uma Proposta entre o prazo final para apresentação de
propostas e a expiração do prazo de validade da Proposta especificado na
Folha de Dados do Edital ou conforme prorrogado consoante as IAC SubCláusula 16.2 pode resultar na execução da Garantia da Proposta
consoante nas IAC Cláusula 17.
23.5 Concorrentes só podem oferecer descontos ou de outra maneira modificar
os preços de suas propostas por meio da apresentação de modificações de
Proposta de acordo com esta cláusula, ou incluídos na apresentação da
Proposta original.

E. Abertura e Avaliação da Proposta
24.
Abertura
da
Proposta

24.1 O Contratante abrirá as propostas, incluindo modificações feitas consoante
nas IAC Cláusula 23, na presença dos representantes de concorrentes que
queiram assistir na hora e no local especificados na Folha de Dados do
Edital.
24.2 Envelopes com a marcação “RETIRADA” serão abertos e lidos antes.
Propostas para as quais um aviso aceitável de retirada foi apresentado
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25.
confidenci
alidade
do
Processo

26.
Esclarecimento de
Propostas

27.
Exame de
Propostas
e
determin

consoante nas IAC Cláusula 23 não serão abertas.
24.3 Os nomes dos concorrentes, os preços da Proposta, o valor total de
cada Proposta e de qualquer Proposta alternativa (caso alternativas
tenham sido solicitadas ou permitidas), quaisquer descontos,
modificações e retiradas de Proposta, na presença ou ausência da
Garantia da Proposta, e outros detalhes conforme o Contratante possa
considerar apropriado, serão divulgados pelo Contratante na abertura.
Nenhuma proposta será rejeitada na abertura da proposta, exceto para as
propostas entregues em atraso consoante nas IAC Cláusula 22; Propostas e
modificações, enviadas consoante nas IAC Cláusula 23 que não sejam
abertas e lidas na abertura da proposta não serão consideradas para outra
avaliação independentemente das circunstâncias. Propostas atrasadas e
retiradas serão devolvidas não abertas aos concorrentes.
24.4 O Contratante preparará atas da abertura da Proposta, incluindo as
informações divulgadas naquelas presentes de acordo com as IAC SubCláusula 24.3.
25.1 Informações relacionadas ao exame, esclarecimento, avaliação e
comparação de propostas e recomendações para a adjudicação de um
contrato não serão divulgadas a concorrentes ou quaisquer outras pessoas
não oficialmente envolvidas no processo até que o Concorrente vencedor
seja notificado da adjudicação. Qualquer esforço por um Concorrente para
influenciar o processamento de propostas ou decisões de adjudicação do
Contratante pode resultar em rejeição de sua Proposta.
25.2 Se, após notificação de adjudicação, um concorrente pretender verificar os
fundamentos sob os quais sua proposta não foi selecionada, o mesmo
deve enviar sua solicitação ao Contratante, que dará explicação por escrito
Qualquer solicitação de explicação de um concorrente só deve se
relacionar a sua própria proposta; informações sobre a proposta de
concorrentes não serão discutidas.
26.1 Para auxiliar no exame, avaliação e comparação de propostas, o Contratante
pode, a seu critério, pedir a qualquer Concorrente esclarecimento de sua
proposta, incluindo subdivisões dos preços no Cronograma de Atividades,
e outras informações que o Contratante possa exigir. A solicitação de
esclarecimento e a resposta serão por telegrama, telex ou fax, porém
nenhuma alteração no preço ou teor da Proposta será oferecido ou
permitido exceto conforme exigido para confirmar a correção de erros
aritméticos descobertos pelo Contratante na avaliação das propostas de
acordo com as IAC Cláusula 28.
26.2 Sujeito as IAC Sub-Cláusula 26.1, nenhum Concorrente entrará em contato
com o Contratante em qualquer questão relativa a sua proposta a partir
do momento da abertura da proposta até o momento da adjudicação do
contrato. Se o Concorrente pretender trazer informações adicionais ao
aviso do Contratante, o mesmo deve fazê-lo por escrito.
26.3 Qualquer esforço pelo Concorrente para influenciar o Contratante na
avaliação da proposta ou decisões de adjudicação de contrato do
Contratante pode resultar na rejeição da proposta do Concorrente.
27.1 Antes da avaliação detalhada das propostas, o Contratante determinará se
cada Proposta (a) satisfaz o critério de elegibilidade nas IAC Cláusula 4; (b)
foi devidamente assinada; (c) está acompanhada das garantias
necessárias; e (d) é substancialmente adequada aos documentos de
licitação.
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ação da 27.2 Uma Proposta substancialmente adequada é aquela que está em
Conformi
conformidade com todos os termos condições e especificações de
dade
documentos de licitação, sem desvio ou limitação significativa. Um desvio
ou limitação significativa é aquele que
(a) afeta em qualquer sentido significativo o escopo, qualidade
ou prestação dos Serviços;
(b) limita em qualquer sentido significativo, de forma
inconsistente com os documentos de licitação, os direitos do
Contratante ou obrigações do Concorrente de acordo com o
Contrato; ou
(c) cuja retificação afetaria injustamente a posição competitiva
de outros concorrentes que apresentem propostas
substancialmente adequadas.
27.3 Caso uma proposta não seja substancialmente adequada, a mesma será
rejeitada pelo Contratante e pode não ser retificada posteriormente por
meio de correção ou retirada de desvio ou limitação fora de
conformidade.
28.
28.1 Propostas determinadas substancialmente adequadas serão checadas pelo
Correção
Contratante quanto a quaisquer erros aritméticos. Erros aritméticos serão
de Erros
retificados pelo Contratante da seguinte maneira: se houver uma
discrepância entre preços unitários e o preço total que é obtido pela
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário
prevalecerá e o preço total será corrigido; se houver um erro em um total
correspondente à adição ou subtração de subtotais, os subtotais
prevalecerão e o total será corrigido; se houver uma discrepância entre
as somas em números e em palavras, a soma em palavras prevalecerá.
28.2 A soma disposta na Proposta será ajustada pelo Contratante de acordo com
o procedimento acima para a correção de erros e, com o
consentimento do Concorrente será considerada vinculante para o
Concorrente. Se o Concorrente não aceitar a soma corrigida, a Proposta
será rejeitada, e a Garantia da Proposta pode ser executada de acordo com
as IAC Sub- Cláusula 17.5(b).
29.
29.1 O Contratante converterá as somas em diversas moedas em que o Preço
Moeda
da Proposta, corrigido consoante IAC Cláusula 28, é pagável (excluindo
para
Somas Provisórias porém incluindo Serviços por Administração quando
Avaliação
custeado de forma competitiva) para:
da
(a) a moeda do país do Contratante às taxas de venda estabelecidas
Proposta
para transações similares pela autoridade especificada na Folha de
Dados do Edital na data estipulada na Folha de Dados do Edital;
ou
(b) uma moeda amplamente usada em comércio internacional, como o
dólar dos EUA, estipulado na Folha de Dados do Edital, à taxa de
câmbio de venda publicada na imprensa internacional conforme
estipulado na Folha de Dados do Edital, na data estipulada na Folha de
Dados do Edital, para as somas pagáveis em moeda estrangeira; e, à
taxa de câmbio de venda estabelecida para transações similares pela
mesma autoridade especificada nas IAC Sub-Cláusula 29.1 (a) acima
na data especificada na Folha de Dados do Edital para a soma
pagável na moeda do país do Contratante.
30.
30.1 O Contratante avaliará e comparará apenas as propostas determinadas
Avaliação
como substancialmente adequadas de acordo com as IAC Cláusula 27.
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de
30.2 Na avaliação das propostas, o Contratante determinará paga cada Proposta
comparaç
o preço da Proposta avaliada pelo ajuste do preço da Proposta conforme a
ão
de
seguir:
Propos(a) fazendo qualquer correção de erros consoante as IAC Cláusula 28;
tas
(b) excluindo somas provisórias e a provisão, se houver, para
contingências no Cronograma de Atividade, Seção V, quando solicitado
nas Especificações (ou Termos de Referência) Seção VIII;
(c) fazendo um ajuste apropriado para quaisquer outras variações,
desvios ou ofertas alternativas aceitáveis apresentadas de acordo com
as IAC Cláusula 18; e
(d) fazendo ajustes apropriados para refletir descontos ou outras
modificações do preço oferecidas de acordo com as IAC SubCláusula 23.5.
30.3 O Contratante reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer variação,
desvio ou oferta alternativa. Variações, desvios e ofertas alternativas e
outros fatores, além das exigências dos documentos de licitação ou de
outra maneira que resultem em benefícios não-solicitados para o
Contratante não serão levados em consideração na avaliação das
Propostas.
30.4 O efeito estimado de quaisquer condições de ajuste de preço de acordo
com a Sub-Cláusula 7.6 das Condições Gerais do Contrato, durante o
período de implementação do Contrato não será levado em consideração
na avaliação da Proposta.
31.
31.1 Concorrentes domésticos não serão elegíveis para qualquer margem de
preferênc
preferência na avaliação da Proposta.
ia
por
concorre
ntes
doméstic
os

F. Adjudicação do Contrato
32.1 Sujeito as IAC Cláusula 33, o Contratante adjudicará o Contrato para o
Concorrente cuja Proposta foi determinada como sendo substancialmente
adequada para os documentos de licitação e que ofereceu o preço
mais baixo de Proposta avaliada, desde que tal Concorrente tenha sido
determinado
(a) elegível de acordo com os dispositivos das IAC Cláusula 4, e
(b) qualificado de acordo com os dispositivos das IAC Cláusula 5.
32.2 Se, consoante nas IAC Sub-Cláusula 13.2 este contrato estiver sendo
concedido de maneira “parcelada” o Preço da Proposta mais baixo
avaliado será determinado ao avaliar esse contrato em conjunto
com outros contratos a serem concedidos simultaneamente. Levando em
consideração quaisquer descontos oferecidos pelos concorrentes para a
adjudicação de mais de um contrato.
33. Direito 33.1 Não obstante as IAC Cláusula 32, o Contratante reserva-se o direito de
do Contra
aceitar ou rejeitar qualquer Proposta, e cancelar o processo de licitação e
ta
de
rejeitar todas as propostas, a qualquer momento antes da adjudicação do
Aceitar
Contrato, sem assim incorrer qualquer responsabilidade para com o
qualquer
Concorrente ou concorrentes afetados ou qualquer obrigação de informar
32.
Critério
de
adjudica
ção
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Proposta
e Rejeitar
todas ou
quaisquer
Propostas

ao Concorrente afetado sobre os fundamentos da ação do Contratante.

34.1 O Concorrente cuja Proposta foi aceita será notificado da adjudicação pelo
34.
Contratante antes do vencimento do prazo de validade da Proposta por
notificaç
telegrama, telex ou fax confirmado por carta registrada do Contratante.
ão
de
Esta carta (doravante e nas Condições do Contrato e denominada “Carta
adjudicaç
de Aceitação”) declarará a soma que o Contratante pagará ao prestador de
ão
e
Serviço como o pagamento pela execução, conclusão e manutenção dos
assinatur
Serviços pelo prestador de Serviço conforme prescrito pelo Contrato
a
do
(doravante e no Contrato denominados “Preço do Contrato”).
Contrato
34.2 A notificação da adjudicação constituirá a formação do Contrato.
34.3 O Contrato, na forma prevista nos documentos de licitação, incorporará
todos os acordos entre Contratante e o Concorrente vencedor. Será
assinado pelo Contratante e enviado para o Concorrente vencedor
juntamente com a Carta de Aceitação. Num prazo de 21 dias após
recebimento do Contrato, o concorrente vencedor assinará o contrato e o
devolverá ao Contratante, juntamente com a Garantia de Execução exigida
consoante a Cláusula 35.
34.4 Mediante cumprimento nas IAC Sub-Cláusula 34.3,
o
Contratante
prontamente notificará os Concorrentes perdedores o nome do
Concorrente vencedor e que sua garantia da proposta será devolvida o
mais rapidamente possível.
34.5 Se, após notificação da adjudicação, um concorrente pretender verificar os
fundamentos sob os quais sua proposta não foi escolhida, o mesmo deve
enviar sua solicitação ao Contratante. O Contratante responderá por
escrito ao Concorrente perdedor.
35.1 Num prazo de 21 dias após recebimento da Carta de Aceitação, o
35.
Concorrente vencedor entregará ao Contratante uma Garantia de
Garantia
Execução no valor e na forma (Garantia Bancária e/ou Garantia de
de
Execução) estipulada na Folha de Dados do Edital, denominado no tipo e
Execução
proporções de moedas na Carta de Aceitação e de acordo com as
Condições Gerais do Contrato.
35.2 Se a Garantia de Execução for feita pelo Concorrente vencedor na forma
de uma Garantia Bancária, a mesma será emitida
(a) a critério do Concorrente, por um banco localizado no país do
Contratante ou um banco estrangeiro por meio de um banco
correspondente localizado no país do Contratante,
Ou
(b) com o consentimento do Contratante diretamente por um banco
estrangeiro aceitável para o Contratante.
35.3 Caso a Garantia de Execução seja feita pelo Concorrente vencedor na forma
de um título de dívida, a mesma será emitida por um fiador que o
Concorrente tenha determinado aceitável para o Contratante.
35.4 Falha do Concorrente vencedor em cumprir as exigências das IAC SubCláusula 35.1 constituirá fundamentação suficiente para cancelamento da
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36.
Pagamento
adiantado
e Garantia

adjudicação e execução da Garantia da Proposta.
36.1 O Contratante efetuará um Pagamento Adiantado do Preço do Contrato
conforme estipulado nas Condições do Contrato, sujeito à soma disposta
na Folha de Dados do Edital.

37. Árbitro 37.1 O Contratante propõe que a pessoa designada na Folha de Dados do Edital
seja nomeada Árbitro de acordo com o Contrato, a uma taxa horária
especificada na Folha de Dados do Edital, mais despesas reembolsáveis.
Se um Concorrente não concordar com tal proposta, o Concorrente devem
então declarar isso na Proposta. Se, na Carta de Aceitação, o Contratante
não tiver concordado com a nomeação do Árbitro, o Árbitro será
nomeado pela Autoridade Nomeadora designada nas Condições Especiais
do Contrato a pedido das partes.
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Seção II. Folha de Dados do Edital
Instruções para Referência à Cláusula de Concorrentes (IAC)
Referência à
Cláusula das
IAC
1.1

A.GERAL
O Contratante é o Município de Santa Maria.
O nome e número de identificação do Contrato são:
ICB nº 002/2011 - Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados
de levantamento aerofotogramétrico para o Município de Santa Maria - Estado do Rio Grande
do Sul.

1.2

A data prevista de conclusão é 10 (dez) meses a contar da data prevista na Ordem e Serviço.

2.1

O Mutuário é: Município de Santa Maria.
O nome do Projeto é Santa Maria 2020.
O número do empréstimo/crédito é nº 7648-BR.

4.1

Uma lista de empresas excluída de participar de Banco Mundial projetos está disponível a
http://www.worldbank.org/debarr.

5.2

Não aplicável.

5.3

DA QUALIFICAÇÃO - (A) Para Empresas estabelecidas no Brasil:
I - Para fins de Qualificação Jurídica deverá ser apresentado:
(a) Conforme o caso: registro comercial, ato constitutivo, estatuto, contrato social ou
documento equivalente;
(b) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
disposto no Inciso XXXIII, Artigo 7.º, da Constituição Federal. Conforme formulário
apresentado na Seção III - Formulários de Licitação.
II - Para verificação da Qualificação Fiscal deverá ser apresentada:
(a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
(b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos
e contribuições federais e dívida ativa da União.
(c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - certidão negativa de débito ou
positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente
na forma da lei.
(d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - certidão negativa de débito
ou positiva com efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra
equivalente na forma da lei.
(e) Certificado de regularidade para com o FGTS.
(f) Prova de regularidade para com o INSS - certidão negativa de débito ou positiva
com efeitos de negativa.
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5.3

DA QUALIFICAÇÃO - (A) Para Empresas estabelecidas no Brasil (continuação):
III. Para verificação da Qualificação Econômico financeira deverá ser apresentado:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 3 (três) exercícios
sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa.
b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou, se for o caso, de execução patrimonial, expedida no domicílio
da pessoa física;
IV. Para verificação da Qualificação técnica deverá ser apresentado:
(a) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA;
(b) Certidão de Registro Profissional, também emitido pelo CREA ou por este visada,
do profissional de nível superior designado para ser o responsável pelo serviço,
devendo comprovar seu vínculo com a empresa da seguinte forma:
b.1) em se tratando de sócio(s) da empresa, por intermédio da apresentação do
contrato social ou documento equivalente;
b.2) no caso de empregado(s), mediante cópia da(s) Carteira(s) de Trabalho
devidamente registrada(s);
b.3) no caso de contrato de prestação de serviços, mediante cópia do contrato com
firma reconhecida ou registro no órgão competente;
b.4) em qualquer caso, pela certidão de registro do licitante (pessoa jurídica) no
CREA, se nela constar o nome do profissional indicado.
c) Cópia da inscrição no Ministério da Defesa na categoria “A”, nos termos do Decreto
nº 2278 de 17/07/97 e portaria nº 637-SC-62/FA-61, de 05.03.98;
d) Cópia da Portaria outorgada pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, antigo
DAC (Departamento de Aviação Civil), autorizando o funcionamento da empresa de
serviços especializados de aerofotogrametria, conforme determina o Decreto n.º 5.731
de 20/03/2005.
V. Disposições Gerais:
(a) Os documentos exigidos nessa licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
(b) Os Licitantes poderão também valer-se do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
atualizado e expedido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, assim como o
cadastro no SICAF em substituição parcial aos documentos habilitatórios relacionados
neste edital.
(c) Caso a empresa licitante não apresente algum documento ou este esteja com a data
de validade vencida, poderá a Comissão, a seu critério, proceder consulta na Base de
Dados do Órgão emissor, através da internet para verificação de sua regularidade.
(d) Não constando nos documentos apresentados seu prazo de validade, será aceito
documento emitido até noventa (90) dias imediatamente anteriores a data marcada
para a abertura do certame. Não se enquadram no prazo de que trata este item os
documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, inclusive
quanto aos atestados de capacidade técnica
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5.3

DA QUALIFICAÇÃO - (B) Para Empresas estrangeiras:
I - Para fins de QualificaçãoJurídica deverá ser apresentado:
(a) Comprovação de regular existência legal, mediante documento hábil do país de
origem do licitante, correlato a ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado.
(b) Documento firmado pela empresa licitante, constituindo seu representante legal no
Brasil, pessoa física ou jurídica, com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa e judicialmente pela representada por atos decorrentes da
presente licitação, inclusive firmar documentos inerentes a esta licitação. No caso de
sócio administrador será aceita comprovação em qualquer dos documentos citados na
letra “a” deste item.
II - Para fins de Qualificação Fiscal deverá ser apresentado:
(a) Razão Social e Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas no país de
origem, ou equivalentes.
(b) Documento(s) fornecido(s) por órgão(s) público(s) responsável (eis) pela
arrecadação de tributos de todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal,
ou equivalentes), da contribuição previdenciária e do recolhimento para fundo
assemelhado ao da garantia por tempo de serviço, com data não superior a 90
(noventa) dias, na medida em que exigidos tais recolhimentos no país em que for
constituída a empresa estrangeira, atestando que esta encontra-se regular, no que se
refere a tais encargos.
(c) Certidão expedida por órgão oficial do respectivo país, com data de expedição não
superior a 90 (noventa) dias da data da sessão de abertura dos envelopes, atestando
que a empresa estrangeira não se encontra em processo de falência, concordata,
recuperação judicial ou outro instituto assemelhado que possa de qualquer forma
comprometer o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.
III. Para verificação da Qualificação Econômico financeira deverá ser apresentado:
(a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, referente aos 03 (três) últimos
exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira do licitante.
IV - Para verificação da Qualificação técnica deverá ser apresentado:
(a) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA;
(b) Certidão de Registro Profissional, também emitido pelo CREA ou por este visada, do
profissional de nível superior designado para ser o responsável pelo serviço, devendo
comprovar seu vínculo com a empresa da seguinte forma:
b.1) em se tratando de sócio(s) da empresa, por intermédio da apresentação do
contrato social ou documento equivalente;
b.2) no caso de empregado(s), mediante cópia da(s) Carteira(s) de Trabalho
devidamente registrada(s);
b.3) no caso de contrato de prestação de serviços, mediante cópia do contrato com
firma reconhecida ou registro no órgão competente;
b.4) em qualquer caso, pela certidão de registro do licitante (pessoa jurídica) no
CREA, se nela constar o nome do profissional indicado.
c) Comprovação de atendimento à legislação brasileira aplicável a natureza do serviço
quanto a autorizações do funcionamento da empresa no território brasileiro.
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5.3

DA QUALIFICAÇÃO - (B) Para Empresas estrangeiras (continuação):
V - Disposições Gerais:
(a) Os documentos exigidos nessa licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
(b) Os Licitantes poderão também valer-se do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
atualizado e expedido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, assim como o
cadastro no SICAF em substituição parcial aos documentos habilitatórios relacionados
neste edital.
(c) Caso a empresa licitante não apresente algum documento ou este esteja com a
data de validade vencida, poderá a Comissão, a seu critério, proceder consulta na
Base de Dados do Órgão emissor, através da internet para verificação de sua
regularidade. O documento será impresso e anexado à ata da sessão.
(d) Não constando nos documentos apresentados seu prazo de validade, será aceito
documento emitido até noventa (90) dias imediatamente anteriores a data marcada
para a abertura do certame. Não se enquadram no prazo de que trata este item os
documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, inclusive
quanto aos atestados de capacidade técnica.
OBSERVAÇÃO 01: SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS HÁBEIS (CORRELATOS) DO PAÍS DE
ORIGEM DO LICITANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DESDE
QUE COMPROVEM AS EXIGÊNCIAS ACIMA.
OBSERVAÇÃO 02: NO CASO DE INEXISTÊNCIA, PROIBIÇÃO OU DISPENSA DOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS ACIMA, SEJA POR LEI OU NORMA LEGAL, O LICITANTE
ESTRANGEIRO DEVERÁ DECLARAR E COMPROVAR O FATO.

5.3(b) e (j)

(b) Não aplicável;
(j) Não aplicável.

5.5(a)

Volume anual de serviços de pelo menos R$ 3.580.000,00 (três milhões e quinhentos e
oitenta mil reais).

5.5(b)

Os contratos deverão conter no mínimo as seguintes informações:
-detalhamento do objeto;
-prazo de execução;
-valor;
-dados do emitente (contratante), como: endereço e telefone para contato

5.5(c)

Não Aplicável.

9.2 e

Adicionalmente ao original da proposta, deverá ser apresentada 01 (uma) cópia em meio físico
e 01 (uma) cópia em meio digital.

B. Dados da Licitação
19.1
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10.1

Esclarecimentos sobre o Edital serão realizados mediante e-mail ou Carta Registrada.
A solicitação de esclarecimentos sobre o Edital deverá ser recebida em até 0 5 (cinco) dias
da data estabelecida para a apresentação das propostas.
O prazo para o Comprador responder aos pedidos de esclarecimentos será de até 02 (dois) dias
corridos da data estabelecida para a apresentação das propostas.
Apenas para ospropósitos de esclarecimentos da proposta, o endereço do Comprador é:
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO BANCO MUNDIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Endereço: Rua Venâncio Aires, 2277, 2º Andar, Centro
Cidade: Santa Maria - Rio Grande do Sul - Brasil
CEP: 97.010-005
Telefones: (55) 3921-7100
Endereço de correio eletrônico: aquisicoesbirdsm@yahoo.com.br

C. Preparação de Propostas
12.1

O idioma da oferta é: "Inglês".
“Adicionalmente ao idioma acima indicado, estes Documentos de licitação foram também
emitidos em Português.
Aos Licitantes é permitido, por sua escolha, submeter suas propostas em um dos dois
idiomas acima indicados. Os Licitantes não deverão apresentar suas propostas em mais de
um idioma. O Contrato a ser assinado com o Licitante vencedor deverá ser escrito no
idioma em que a Proposta foi submetida, o qual será o idioma governante das relações
contratuais entre o Comprador e o Licitante vencedor. Um Licitante não deverá assinar
uma versão de seu Contrato em outro idioma.”

13.2

Não aplicável.

14.4 e 14.5

Não aplicável.

15.1(a)

Serão cotados em Reais Brasileiros (RBL).

15.1(b)

Não aplicável.

16.1

O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias após o prazo final para
apresentação da Proposta.

16.3

Não aplicável.

17.1
17.2

O Concorrente fornecerá uma Garantia de Proposta conforme formulário apresentado na
Seção III - Formulários de Licitação.
A Garantia da Proposta será no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e será na forma
de:
a)
Garantia Bancária emitida por uma instituição bancária aceitável pelo Contratante
conforme formulário apresentado na Seção III - Formulários; e
b)
Fiança Bancária ou Carta de Crédito Irrevogável emitida por banco localizado no Brasil
aceitável pelo Contratante.

18.0

Não aplicável.
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D. Apresentação de Propostas
20.2 (a), (b)
e, (c)

Os envelopes internos e externos:
(a) serão destinados a:
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO BANCO MUNDIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Endereço: Rua Venâncio Aires, n° 2277, 2º Andar, Centro
Cidade: Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
CEP: 97.010-005
(b) trarão o nome e o número de identificação do Contrato conforme abaixo:
ICB nº 002/2011 - Contratação de empresa para execução de serviços técnicos
especializados de levantamento aerofotogramétrico para o Município de Santa Maria
- Estado do Rio Grande do Sul.
(c) darão o seguinte aviso:
“Não abrir antes de 16.03.2012 - Às 09h00 (horário de Brasília).”

21.1

O prazo final para apresentação de propostas será às 09h00 (horário de Brasília) do dia
16.03.2012.

24.1

As propostas serão abertas às 09h00 (horário de Brasília) do dia 16 de março de 2012 no
seguinte endereço:

E. Abertura e Avaliação da Proposta

Endereço: Rua Venâncio Aires, n° 2277, 2º Andar, Centro
Cidade: Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
CEP: 97.010-005
29.1(a)

Moeda escolhida para fins de conversão: Real Brasileiro (RBL)
Fonte da taxa de câmbio: Banco Central (BACEN)
Data da taxa de câmbio: dia anterior à sessão de abertura dos envelopes da licitação

29.1(b)

Não aplicável.

34.3

35.1

O Contrato na forma prevista nos documentos de Licitação, incorporará todos os acordos
entre o contratante e o concorrente vencedor. Será assinado pelo contratante e enviado para
o concorrente vencedor juntamente com a Carta de Aceitação. Num prazo de 21 dias após
recebimento do Contrato, o concorrente vencedor assinará o Contrato e o devolverá ao
contratante, juntamente com a Garantia de Execução exigida consoante Cláusula 35.
A Garantia de Execução aceitável para o Contratante será de 5 % do valor do Contrato.

35.3

Não aplicável.

36.1

Não aplicável.

37.1

Para dirimir as questões não equacionadas amigavelmente:

F. Adjudicação de Contrato

a) No caso de empresas nacionais, fica eleito o Foro de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul, Brasil;
b) No caso de empresas estrangeiras, deverá ser conduzido de acordo com as regras e
procedimentos para arbitragem da United Nations Commissions On Internacional
Trade Loaw (UNCITRAL) em vigor a data deste Contrato.
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Proposta do Prestador de Serviço
[data]
Para [nome e endereço do Contratante]
Tendo examinado os documentos de licitação incluindo adendos número ......, nos oferecemos
a assinar o [nome e número de identificação do contrato] de acordo com as Condições do
Contrato, especificações, desenhos e cronograma de atividade que acompanha esta Proposta
para o Preço do Contrato de [valor em números], [valor por extenso] [nomes das moedas].
O Contrato será pago nas seguintes moedas:
Soma pagável na Moeda
Insumos para os quais a moeda estrangeira é exigida
Moeda
(a)
(b)
Aceitamos a nomeação de [nome proposto na Folha de Dados do Edital] como o
Árbitro.
[ou]
Não aceitamos a nomeação de [nome proposto na Folha de Dados do Edital] como o
Árbitro, e propõe que [nome] seja nomeado como Árbitro, cujas taxas diárias e dados
biográficos estão anexados.
Essa Proposta e sua aceitação por escrito da mesma constituirão um Contrato vinculante
entre nós. Entendemos que você não é obrigado a aceitar a Proposta mais baixa ou
qualquer uma que receber.
Neste ato confirmamos que esta Proposta está em
conformidade com a validade da
Proposta e a Garantia da Proposta exigida pelos documentos da licitação e especificada na
Folha de Dados do Edital.
Comissões ou gratuidades, se houver, pagas ou a serem pagas por nós a agentes com
relação a esta Proposta e à assinatura do contrato se o mesmo nos for concedido, estão
listadas abaixo:
Nome e endereço do agente
gratuidade

Assinatura Autorizada:
Nome e Cargo do Signatário:
Nome do Concorrente:
Endereço:

Valor e Moeda

Objetivo da Comissão (caso não
haja, colocar nenhum)
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Informações de Qualificação
1. Concorrentes
Individuais ou
Sócios
Individuais de
Empreendime
ntos
Conjuntos

1.1 Constituição ou condição jurídica do Concorrente: [anexar cópia]
Local de registro: [inserir]
Escritórios Principais: [inserir]
Procuração do signatário da Proposta: [anexar]
1.2 Volume anual total de Serviços prestados em cinco anos, na
moeda internacionalmente comercializada especificada na Folha
de Dados do Edital: [inserir]
1.3 Serviços prestados como Prestador de Serviço, líder na prestação de
Serviços de natureza e volume similares ao longo dos últimos cinco
anos. Os valores devem ser indicados na mesma moeda usada para Item
1.2 acima. Também listar detalhes de trabalho em condução ou
comprometido, incluindo data de conclusão esperada.
Nome do Nome
do Tipo de serviço Valor
do
Projeto e Contratante
e Prestado e ano de Contrato
País
Pessoa
do conclusão
Contrato
(a)
(b)
1.4 Itens principais dos Equipamentos do Prestador de Serviço
propostos para conduzir os Serviços. Listar todas as informações
solicitadas abaixo. Também consultar as IAC Subcláusula 5.4(c).
Item
de Descrição,
Condição (nova, Detido, arrendado
Equipamen- forma e idade boa, ruim) e (de quem?) ou a ser
tos
(anos)
número
comprado
(de
disponível
quem?)
(a)
(b)
1.5. Qualificações e experiência de funcionários principais propostos
para administração e execução do Contrato. Anexar dados
biográficos. Consultar também as IAC Subcláusula 5.4(e) e CGC
Cláusula 9.1.
Cargo
Nome
Anos
de Anos de experiência
experiência
no cargo proposto
(geral)
(a)
(b)
1.6 Subcontratos propostos e firmas envolvidas. Consultar GCC Cláusula
7.
Seções
Valor
do Subcontratante
Experiência
na
dos
Subcontrato
(nome e endereço) prestação
de
Serviços
serviços similares
(a)
(b)
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1.7 Relatórios financeiros para os últimos cinco anos: balanços
patrimoniais, demonstrações de lucro e prejuízo, relatórios de
auditores, etc. Listar abaixo e anexar cópias.
1.8 Comprovação de acesso a recursos financeiros para cumprir as
exigências de qualificação: dinheiro em mãos, linhas de crédito,
etc. Listar abaixo e anexar cópias de documentos acessórios. Nós
certificamos/confirmamos que cumprimos exigências de
elegibilidade conforme as IAC Cláusula quatro.
1.9 Nome, endereço, telefone, telex e números de fax de bancos que
possam dar referências se contatados pelo Contratante.
1.10 Informações referentes a qualquer ação judicial, atual ou nos
últimos cinco anos, em que o Concorrente está ou esteve
envolvido.
Outra
Causa
da Detalhes
da Soma envolvida
parte(s)
Controvérsia
Sentença da ação
judicial
(a)
(b)

2. Consórcio

1.11 Declaração de conformidade com as exigências das IAC
Subcláusula 4.2.
1.12 Cronograma Proposto (método de trabalho do serviço e
cronograma). Descrições e tabelas, quando necessário, para
cumprir as exigências dos documentos de licitação.
2.1 As informações listadas em 1.1 - 1.11 acima serão fornecidas para
cada parceiro do consórcio.
2.2 As informações em 1.12 acima serão fornecidas para o consórcio.
2.3 Anexar a procuração dos signatários da Proposta que autoriza a
assinatura da Proposta em nome do consórcio.
2.4 Anexar o Contrato entre todos os membros do consórcio (e que seja
legalmente vinculante a todos os membros), que mostre que
(a) todos os membros serão conjunta e solidariamente
responsáveis pela assinatura do Contrato de acordo com os
termos do mesmo;
(b) um dos membros será designado como encarregado,
autorizado a incorrer responsabilidades e receber instruções
por e em nome de qualquer dos membros do consórcio; e

3. Exigências
Adcionais

(c) o cumprimento do Contrato na totalidade, incluindo
pagamento, será feito exclusivamente com o membro
encarregado.
3.11 Concorrentes devem fornecer quaisquer informações adicionais
exigidas na Folha de Dados do Edital e cumprir as exigências das
IAC Subcláusula 5.1, se aplicável.
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Carta de Aceitação
[papel timbrado do Contratante]
[date]
Para: [nome e endereço do prestador de Serviços]
O presente é para notificar que sua Proposta com data de [data] para cumprimento do
[nome do Contrato e número de identificação, conforme fornecido nas Condições Especiais
do Contrato] para o Preço do Contrato do equivalente de [soma em números e palavras]
[nome da moeda], conforme corrigido e modificado de acordo com as Instruções para
Concorrentes é neste ato aceita por nossa Agência.
Nota: Inserir uma das 3 opções para o segundo parágrafo. A primeira opção deve ser
usada se o Concorrente não tiver contestado o nome proposto para Árbitro. A segunda
opção se o Concorrente tiver contestado o Árbitro e proposto o nome para um substituto,
que tenha sido aceito pelo Contratante. E a terceira se o Concorrente tiver contestado o
Árbitro e proposto um nome para um substituto, que não tenha sido aceito pelo
Contratante.
Confirmamos que [inserir nome proposto pelo Contratante na Data da
Licitação],
ou
Aceitamos que [nome proposto pelo concorrente] seja nomeado como
Árbitro
ou
Não aceitamos que [nome proposto pelo concorrente] seja nomeado Árbitro, e por meio
do envio de uma carta de aceitação [inserir o nome da Autoridade Nomeadora], neste ato
solicitamos [nome], a Autoridade Nomeadora, a nomear um Árbitro de acordo com a
Cláusula 37.1 das Instruções a Concorrentes.
Neste ato você é instruído a proceder com o cumprimento do referido contrato para a
prestação de Serviços de acordo com os documentos do Contrato.
Favor devolver o contrato em anexo devidamente assinado.
Assinatura Autorizada:
Nome e Cargo do Signatário:
Nome da Agência:
Anexo Contrato
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Modelo de Contrato
[papel timbrado do Contratante]
PREÇO FIXO
Este CONTRATO (doravante denominado “Contrato”) é celebrado no dia [dia] do mês
[mês], ano de [ano], entre, de um lado, [nome do Contratante] (doravante denominado
“Contratante”) e, do outro, [nome do Prestador de Serviços] (doravante denominado
“Prestador de Serviços”).
[Nota: No texto abaixo o texto em parênteses é opcional; todas as notas devem ser
excluídas no teste final. Se o Prestador de Serviços consistir de mais de uma entidade, o
anterior deve ser parcialmente alterado para o seguinte texto: “... (doravante denominado
“Contratante”) e, de outro, um consórcio que consiste das seguintes entidades, cada uma
das quais será conjunta e solidariamente responsável pelo Contratante para todas as
obrigações do Prestador de Serviço segundo este Contrato, isto é, [nome do Prestador de
Serviços] e [nome do Prestador de Serviços] (doravante denominado “Prestador de
Serviços”).]
CONSIDERANDO QUE
(a) o Contratante solicitou que o Prestador de Serviços preste determinados
Serviços conforme definido nas Condições Gerais do Contrato anexas a este
Contrato (doravante denominado “Serviços”);
(b) o Prestador de Serviços, tendo declarado ao Contratante que possui as
habilidades profissionais necessárias e funcionários e recursos técnicos,
concordou em prestar os Serviços sob os termos e condições dispostos neste
Contrato a um preço de contrato de __________;
(c) o Contratante recebeu [ou requereu] um empréstimo do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (doravante denominado
“Banco”) *ou um crédito da Associação de Desenvolvimento Internacional
(doravante denominada “Associação”)+ para emprego no custo dos Serviços e
pretende aplicar uma parte dos resultados de tal empréstimo [ou crédito]
para pagamentos elegíveis de acordo com este Contrato, ficando entendido
que: (i) pagamentos pelo Banco [ou Associação] serão efetuados apenas a
pedido do Contratante e mediante aprovação pelo Banco [ou Associação], (ii)
que tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e
condições do contrato que prevê o empréstimo [ou crédito], e (iii) que
nenhuma parte exceto o Contratante obterá quaisquer direitos do contrato
que prevê o empréstimo [ou crédito] ou terá qualquer reclamação com
relação aos resultados do empréstimo [ou crédito];
ASSIM SENDO, as partes neste ato concordam com o seguinte
1.

Os documentos a seguir serão considerados de modo a formar e são lidos e
interpretados como parte deste Contrato, e a prioridade dos documentos será a
seguinte:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

a carta de aceitação;
a proposta do prestador de serviço;
as condições especiais do contrato;
as condições gerais do contrato;
as especificações;
o cronograma de atividades com preços e
Os seguintes Apêndices: [Nota: Se qualquer desses Apêndices não forem
aplicados, as palavras “Não Aplicados” devem ser inseridas abaixo próximo ao
título do Apêndice e na folha em anexo a este instrumento que tem o título
de tal Apêndice.]
Apêndice A: Descrição de Serviços
Apêndice B: Cronograma de Pagamentos
Apêndice C: Funcionários Principais e Subcontratantes
Apêndice D: Subdivisão do Preço do Contrato em Moeda Estrangeira
Apêndice E: Subdivisão do Preço do Contrato na Moeda Local
Apêndice F: Serviços e Instalações Fornecidos pelo Contratante
Apêndice G: Remuneração de Incentivo a Desempenho

2. Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e do Prestador de Serviços será
conforme disposto no Contrato, em particular:
(a)
(b)

o Prestador de Serviços conduzirá os Serviços de acordo com os
dispositivos do Contrato; e
o contratante efetuará pagamentos para o Prestador de Serviços de
acordo com os dispositivos do Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes deste instrumento fizeram com que este
Contrato fosse assinado em seus respectivos nomes no dia e ano primeiramente
indicados.
Por e em nome de [nome do Contratante]
__________________________
[Representante Autorizado]
Por e em nome de [nome do Prestador de Serviços]
__________________________
[Representante Autorizado]
[Nota: Se o Prestador de Serviços consistir de mais de uma entidade, todas essas
entidades devem aparecer como signatários, por ex.: da seguinte maneira:]
Por e em nome de cada um dos Sócios do Prestador de Serviço
_________________________
[nome do sócio]
__________________________
[Representante Autorizado]
__________________________
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[nome do sócio]
__________________________
[Representante Autorizado]

34

Garantia de Proposta (Garantia Bancária)
[O Banco deverá preencher este Formulário de Garantia Bancária de acordo com as
instruções indicadas]
Beneficiário:
Data:
GARANTIA DE PROPOSTA Nº:

Fomos informados que __________ (doravante denominado de “o Licitante”) apresentou a
V.S. sua proposta datada (doravante denominada de “a Proposta”) para a execução
d e __________ sob o Aviso para Licitação de nº _____________________.
Além disso, entendemos que, de acordo com suas condições, as propostas devem vir
acompanhadas de uma Garantia de Proposta.
O pedido do Licitante, nós
pelo
presente
nos
comprometemos,
irrevogavelmente, a pagar a V.S. qualquer soma ou somas não superiores em total de um
valor de
(
) no recebimento por nós de sua primeira
demanda por escrito, acompanhada por uma declaração por escrito, informando que o
Licitante está violando sua(s) obrigação
(obrigações) sob as condições da licitação, pois o
Licitante:
(a)

se retirou da Licitação durante o período de validade da mesma, especificado pelo
Licitante no Modelo de Licitação; ou

(b)

tendo sido avisado sobre a aceitação de sua Proposta pelo Comprador durante o
período de validade da proposta, (i) deixar de, ou recusar-se a executar o Modelo de
Contrato; ou (ii) deixar de, ou se recusar a fornecer a garantia de execução, se
necessário, de acordo com as Instruções aos Concorrentes.

Essa garantia irá expirar: (a) se o Licitante for o vencedor da licitação, quando nós
recebermos cópias do contrato assinado pelo Licitante e a garantia de execução emitida
para V.S. durante: (i) nosso recebimento de uma cópia de seu aviso ao Licitante sobre o
nome do vencedor da licitação; ou (ii) vinte e oito dias após o término da Proposta do
Licitante, o que for mais cedo.
Conseqüentemente, qualquer demanda de pagamento sob esta garantia deve ser recebida
por nós no estabelecimento naquela data, ou antes, dela.
Essa garantia está sujeita às Normas Uniformes para Garantias de Demanda, Publicação ICC
nº 458.
__________________________
[assinatura(s)]
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Garantia de Proposta
O Fiador deverá preencher este Formulário de Garantia de Proposta de acordo com as
instruções indicadas.]
GARANTIA Nº
PELA PRESENTE GARANTIA
como
Principal
(doravante
denominado de “o Principal”) e ___________ autorizados a fazer negócio em
___________ como fiador (doravante denominado de “o Fiador”), são firmemente
vinculados a ___________ como Credor (doravante denominado de “o Comprador”) na
quantia de ___________ e ___________1 para o pagamento de cuja quantia, a ser feito
bem realmente, nós, os ditos Principal e Fiador, nos obrigamos, e a nossos sucessores e
cessionários, conjuntamente e separadamente, firmemente pelos presentes.
CONSIDERANDO QUE o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Comprador
datado de _____, de ___________ de 20___, para a construção de _________ (doravante
denominada a “Licitação”).
PORTANTO, ASSIM, A CONDIÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO é tal, que se o Principal: a) retirar
sua Proposta durante o período de validade da licitação especificada no Formulário de
Licitação; ou (b) tendo sido informado sobre a aceitação de sua Proposta pelo Comprador
durante o período de validade da Licitação; (i) deixar de, ou recusar-se a executar o
Modelo de Contrato; ou (ii) deixar de, ou se recusar a fornecer a Garantia de Execução,
se necessário, de acordo com as Instruções para Concorrentes.
Então o Fiador se compromete a pagar imediatamente ao Comprador até a quantia
acima, ao receber do Comprador a primeira demanda por escrito, sem o Comprador ter
de substanciar sua demanda, desde que em sua demanda, o Comprador declare que a
demanda é oriunda da ocorrência de qualquer um dos eventos acima, especificando que
evento(s) ocorreu (ocorreram).
O Fiador concorda, neste ato, que sua obrigação permanecerá em pleno vigor e efeito até
e inclusive a data 28 dias após a data de término da validade da Licitação, como é
indicado no Aviso de Licitação, ou será prorrogada pelo Comprador em qualquer ocasião
antes dessa data, aviso de cuja que (ou extensões) para o Fiador sendo renunciado neste
ato.
POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, o Principal e o Fiador fizeram os presentes assinarem
com seus respectivos nomes, no dia _____, de ___________ de 20___.
Principal: ____________________
Fiador: ______________________
Carimbo da Empresa (onde for adequado)
________________________
(assinatura)
(Nome e cargo em letra de forma)

_______________________
(assinatura)
(Nome e cargo em letra de forma)

1 – O valor da Garantia será denominado na moeda corrente do país do Comprador, ou a quantia equivalente em uma
moeda corrente livremente convertida.
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Modelo de Declaração de Trabalho Infantil
DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

DECLARAÇÃO

Ref.:

Edital ICB n°. _______________________
Para __________________________________

[inserir Razão Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob no. [inserir CNPJ], por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal],
portador (a) da carteira de identidade no. [inserir no. da CI] e do CPF no. [inserir no. do CPF,
declara, para todos os fins que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: ( ) SIM ( ) NÃO

Local, __ (dia) __ de __ (mês) _____ de __ (ano) ____

Representante Legal

OBSERVAÇÃO: O LICITANTE ESTRANGEIRO DEVERÁ PREENCHER ESTA DECLARAÇÃO COM SEUS
DADOS CORRESPONDENTES NO PAÍS DE ORIGEM.
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Seção IV. Países Elegíveis

Elegibilidade para o Fornecimento de Produtos, Obras e Serviços em Obtenção com
Financiamento Bancário

1.
De acordo com o parágrafo 1.8 das Orientações: Obtenção sob Empréstimos do
BIRD e Créditos do IDA, datada de maio de 2004, o Banco permite que firmas e pessoas
físicas de todos os países ofereçam produtos, obras e serviços para projetos financiados
pelo Banco. Como exceção a isso, firmas de um País ou produtos fabricados em um País
podem ser excluídas se:
Parágrafo 1.8 (a) (i): como uma questão legal ou regulamentação oficial, o País do
Mutuário proibir relações comerciais com aquele País, desde que o Banco se satisfaça que
tal exclusão não impede a concorrência efetiva para o fornecimento dos Produtos ou Obras
necessárias, ou
Parágrafo 1.8 (a) (ii): por um Ato de Cumprimento com uma Decisão do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, tomada sob o Capítulo VII da Carta Patente das Nações
Unidas, o País do Mutuário proibir qualquer importação de produtos daquele País, ou
quaisquer pagamentos a pessoas ou entidades naquele País.

2.

Para a informação de mutuários e concorrentes, nas firmas atuais, produtos e

serviços dos seguintes países estão excluídos dessa licitação:

“Nenhum”

Em novembro de 2003, o Banco Mundial aprovou revisões para o Guidelines: Procurement under
IBRD Loans and IDA Credits e Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank
Borrowers. Estas diretrizes, que ficaram efetivas em maio de 2004, não contêm restrições de obtenção
baseado em nacionalidade. Os provedores e consultores de qualquer país são elegíveis para participar de
aquisições financiadas pelo Banco para empréstimos ou créditos para qual o convite de negociação fosse
emitido após de 1 de maio de 2004.
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Parte II - Cronograma de atividades
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Seção V. Cronograma de atividades
Período / mês
Item

Descrição atividades

Quantidade

Unidade
1

Planejamento
1

das

atividades

e

cobertura aerofotogramétrica na

140

km

2

escala 1:5000
Implantação,

materialização

e

ajustamento de Rede de Vértices
2

Geodésicos

de

coordenadas

50

planialtimétricas para o Município

Marco
geodésico

de Santa Maria.

3

Geração Base Cartográfica escala
1:1.000

3.1

Apoio fotogramétrico

3.2

Aerotriangulação

3.3

3.4

4

5

Restituição

estereofotogramétrica

na escala 1:1000
Reambulação, Edição gráfica.
Preparação da base cartográfica
para SIG (shapes)
Geração

de Cartas em

escala

1:1.000, composição e plotagem
Geração

de

ortofoto

140

km

2

140

km

2

140

km

2

140

km

2

140

km

140

km

40

Horas

e

ortofotocartas digitais na escala
6

1:1000, composição e plotagem das
ortofotocartas na escala 1:1000 e
demais plotagens.
Capacitação e Treinamento aos
servidores

7

municipais,

para

manipulação dos aerofotogramas e
do banco de dados, em software
adequado.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40

Parte III- Condições de Contrato e Modelos de
Garantias
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Seção VI. Condições Gerais do Contrato
1. Disposições Gerais
1.1 Definições

A menos que o contexto exija o contrário, os seguintes termos,
sempre que usados neste Contrato, têm os seguintes
significados:
(a) O Árbitro é a pessoa designada conjuntamente pelo
Contratante e pela Empreiteira para resolver disputas na
primeira instância, como é previsto na Sub-Cláusula 8.2
consoante o presente.
(b) “Cronograma de atividades” é a lista completa e com preços
dos itens de Serviços a serem realizados pela Prestadora de
Serviço que fazem parte da Proposta do mesmo;
(c) “Banco” significa o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento de Washington, D.C. EUA
ou
(d) “Associação” significa a Associação Internacional de
Desenvolvimento em Washington, D.C. EUA;
(e) “Data de Conclusão” significa a data de conclusão dos
Serviços pela Prestadora de Serviços, certificada pelo
Contratante;
(f) “Contrato” significa o Contrato assinado pelas Partes, ao qual
as presentes Condições Gerais de Contrato (CGC) são anexadas,
junto com todos os documentos indicados na Cláusula 1 desse
Contrato assinado;
(g) “Preço de Contrato” significa o preço a ser pago pela
execução dos Serviços, de acordo com a Cláusula 6;
(h) “Serviços por Administração” significam insumos variados de
trabalho sujeitos a pagamento em uma base de tempo aos
empregados e equipamentos da Prestadora de Serviço, além dos
pagamentos de materiais e administração correlatos.
(i) “Contratante” significa a parte que contrata a Prestadora de
Serviço;
(j) “Moeda Corrente Estrangeira” significa qualquer
moeda
corrente diferente da moeda corrente do país do Contratante;
(k) “CGC” significa Condições Gerais de Contrato;
(l) “Governo” significa o Governo Federal do país do Contratante;
(m) “Moeda Corrente Local” significa a moeda corrente do país
do Contratante;
(n) “Membro”, no caso da Prestadora de Serviço, consiste de um
consórcio de mais de uma entidade, significa qualquer uma
dessas entidades; “Membros” significa todas essas entidades, e
“Membro Encarregado” significa a entidade especificada para
agir em nome deles ao exercer todos os direitos e obrigações da
Prestadora de Serviço para o Contratante segundo o presente
Contrato;
(o) “Parte” significa o Contratante ou a Prestadora de Serviço,
conforme seja o caso, e “Partes” significa tanto um como o outro;
(p) “Pessoal” significa as pessoas contratadas pela Prestadora de
Serviço ou por qualquer Subempreiteira como empregados e
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1.2 Lei Aplicável

1.3 Idioma

1.4 Avisos

1.5 Localização

1.6
Representantes
Autorizados

1.7 Inspeção e
Auditoria pelo
Banco
1.8 Impostos e
Obrigações

atribuídos à execução dos Serviços ou qualquer parte dos
mesmos;
(q) “Prestador de Serviço” é uma pessoa ou corporação cuja
Proposta para prestar os Serviços tenha sido aceita pelo
Contratante;
(r) “Proposta da Prestadora de Serviço” significa o documento de
licitação preenchido, apresentado pela Prestadora de Serviço ao
Contratante;
(s) “CEC” significa as Condições Especiais de Contrato pelas quais
o CGC podem ser alteradas ou complementadas;
(t) “Especificações” significa as especificações do serviço incluído
no documento de licitação apresentado pela Prestadora de
Serviço ao Contratante;
(u) “Serviços” significa o trabalho a ser executado pela
Prestadora de Serviço conforme o presente Contrato, como
descreve o Anexo Z; e nas Especificações e Cronograma de
atividades incluídas na Proposta da Prestadora de Serviço
(v) “Subempreiteira” significa qualquer entidade à qual a
Prestadora de Serviço terceirize qualquer parte dos Serviços, de
acordo com as disposições das Subcláusulas 3.5 e 4.
O Contrato será interpretado de acordo com as leis do país do
Contratante, a menos que seja indicado o contrário nas
Condições Especiais do Contrato (CEC).
O presente Contrato foi executado no idioma especificado nas
CEC, o qual deverá ser o idioma obrigatório e de controle para
todos os assuntos relativos ao significado ou interpretação do
presente Contrato.
Qualquer aviso, solicitação, ou consentimento feito conforme o
presente Contrato deverá ser por escrito e deverá ser
considerado como tendo sido feito quando entregue em pessoa a
um representante autorizado da Parte a quem a notificação for
endereçada, ou quando for enviado por carta registrada, telex,
telegrama ou fax a essa Parte, no endereço especificado nas
CEC.
Os Serviços devem ser executados nos locais que forem
indicados no Anexo A, e nas especificações e, onde a localização
de uma tarefa particular não for especificada em tais locais, no
país do Governo ou em outro lugar que o Contratante venha a
aprovar.
Qualquer ação necessária ou com permissão para ser tomada, e
qualquer documento necessário ou com permissão para ser
executado, sob o presente Contrato pelo Contratante ou pela
Prestadora de Serviço, pode ser tomada ou executada pelos
funcionários especificados nas CEC.
A Prestadora de Serviço deverá permitir que o Banco
inspecione suas contas e dados relativos à execução dos
Serviços e fazer com que eles sejam auditados pelos auditores
designados pelo Banco, se assim este último exigir.
A Prestadora de Serviço, Subempreiteiras e seu Pessoal devem
pagar todos os impostos, obrigações, taxas e outras imposições
que forem cobradas sob a Lei Aplicável, cujo valor seja
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considerado como tendo sido incluído no Preço do Contrato.

2. Inicio, Modificação, e Rescisão do Contrato

2.1 Efetividade
do Contrato

O presente Contrato deverá entrar em vigor na data em que o
mesmo for assinado por ambas as partes ou em outra data
posterior que for indicada nas CEC.
2.2 Início dos
Antes do começo dos Serviços, a Prestadora de Serviços
Serviços
deverá apresentar ao Contratante para aprovação um
Cronograma mostrando os métodos gerais, arranjos, ordem e
2.2.1
cronometragem para todas as atividades. Os Serviços devem
Cronograma
ser realizados de acordo com o Cronograma aprovado,
atualizado.
A Prestadora de Serviços deverá começar a executar os
2.2.2 Data de
Serviços 30 (trinta) dias após a data em que o Contrato
Início
entre em vigor, ou em outra data qualquer que for
especificada na CEC.
2.3 Data Prevista A menos que o contrato seja rescindido conforme a Cláusula
de Conclusão
2.6, a Prestadora de Serviço deverá concluir as atividades até
a Data Prevista de Conclusão, como é especificado na CEC. Se
a Prestadora de Serviço não concluir as atividades até a Data
Prevista de Conclusão, ele deverá ser responsável pelo
pagamento de Perdas e Danos conforme a Sub-Cláusula 3.8.
Nesse caso, a Data de Conclusão deverá ser a data de
conclusão de todas as atividades.
2.4 Modificação A modificação dos termos e condições do presente Contrato,
inclusive qualquer modificação do escopo dos Serviços ou do
Preço de Contrato, só pode ser feita por acordo por escrito
entre as Partes, e não deve entrar em vigor até o
consentimento do Banco ou da Associação, conforme seja o
caso, ter sido obtido.
2.5 Força Maior Para os fins do presente Contrato, “Força Maior” significa um
2.5.1 Definição
evento que esteja além do controle cabível de uma Parte e
que torne a execução das obrigações de uma Parte sob o
Contrato impossível ou tão impraticável, que venha ser
considerada como impossível nessas circunstâncias.
2.5.2 Nenhuma
A falha de uma Parte de cumprir qualquer uma de suas
Violação do
obrigações sob o contrato não deve ser considerado como
Contrato
uma violação de, ou falha sob o presente Contrato, na medida
em que tal incapacidade surja de um evento de Força Maior,
desde que a Parte afetada por um evento tal (a) que tome
todas as precauções cabíveis, os devidos cuidados e as
medidas alternativas cabíveis para executar os termos e
condições do presente Contrato, e (b) tenha informado à
outra Parte o mais breve possível sobre a ocorrência de tal
evento.
2.5.3Prorrogação Qualquer período dentro do qual uma Parte venha, conforme
de prazo
o presente Contrato, a concluir qualquer ação ou tarefa, deve
ser prorrogado por um período igual ao tempo durante o
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qual aquela Parte foi incapaz de executar tal ação em
conseqüência de Força Maior.
2.5.4Pagamentos Durante o período de sua incapacidade de executar os
Serviços, em conseqüência de um evento de Força Maior, a
Prestadora de Serviços deverá ter direito a continuar a ser
pago sob os termos do presente Contrato, bem como a ser
reembolsado por custos adicionais razoavelmente e
necessariamente incorridos por ele durante o período para os
fins dos Serviços e na reativação do Serviço após o fim de tal
período.
2.6 Rescisão
O CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato mediante
aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, por escrito, ao
2.6.1 Pelo
Prestador de Serviços, a ser dado na ocorrência de algum dos
Contratante
eventos especificados nos parágrafos de (a) a (d) desta
Cláusula 2.6.1.
(a) se o Prestador de Serviços não sanar uma falha no
cumprimento de suas obrigações decorrentes do Contrato
dentro de 30 (trinta) após haver sido notificado, ou dentro
do período que o CONTRATANTE tenha posteriormente
aprovado,por escrito;
(b) se o Prestador de Serviços tornar-se insolvente ou falido;
(c) se, em conseqüência de Força Maior, a Prestadora de
Serviço for incapaz de executar uma parcela material dos
Serviços por um período não inferior a 60 (sessenta) dias;
ou
(d) se a Prestadora de Serviço, no julgamento do Empregador,
tiver se envolvido com práticas corruptas ou fraudulentas
durante a concorrência ou a execução do Contrato.
Para fins desta Cláusula:
(i) “prática corrupta” é a oferta, doação, recepção
ou solicitação, direta ou indiretamente, de qualquer
coisa de valor para influenciar de forma incorreta as
ações de outra parte;
(ii) “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão,
inclusive uma declaração falsa que sabidamente ou
temerariamente engane, ou tente enganar uma parte
para obter uma vantagem financeira ou outra
vantagem, ou para obter uma obrigação;
(iii) “prática conivente” é um arranjo entre duas ou
mais partes designada a atingir um objetivo inadequado,
inclusive para influenciar incorretamente as ações de
outra parte;
(iv) “prática coercitiva” é enfraquecer ou prejudicar,
ou ameaçar enfraquecer ou prejudicar, direta ou
indiretamente, qualquer parte ou a propriedade da
parte para influenciar incorretamente as ações de uma
parte;
(v) “prática obstrutiva” é
aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar
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2.6.2 Pela
Prestadora de
Serviço

2.6.3 Suspensão
de Empréstimo
ou Crédito

2.6.4
Pagamento na
Rescisão

ou esconder de evidência material para a
investigação ou fazer falsas declarações a
investigadores a fim de impedir materialmente
a investigação de um Banco sobre alegações
de uma prática corrupta, fraudulenta,
coercitiva ou conivente; e/ou ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte para
evitar que ela divulgue seu conhecimento de
assuntos relevantes para a investigação ou
de diligenciar a investigação, ou
bb)
atos
que
pretendam
impedir
materialmente o exercício dos direitos de
inspeção e auditoria do Banco fornecidos no
parágrafo 1.14 (e) das Orientações de
Obtenção do Banco.
A Prestadora de Serviço poderá rescindir o presente
Contrato, até no máximo 30 (trinta) dias após aviso por
escrito ao Contratante, e tal aviso deve ser dado após a
ocorrência de qualquer um dos eventos indicados nos
parágrafos (a) e (b) desta subcláusula 2.6.2:
(a) se o Contratante deixar de pagar quaisquer quantias
devidas a Prestadora de Serviço segundo o presente
Contrato, e não sujeito a disputa, conforme a Cláusula sete
dentro de 45 (quarenta e cinco) dias após receber aviso por
escrito da Prestadora de Serviço de que tal pagamento está
vencido; ou
(b) se, em conseqüência de Força Maior, a Prestadora de
Serviço for incapaz de executar uma parcela considerável
dos Serviços por um período não inferior a 60 (sessenta)
dias.
No caso do Banco Mundial suspender o empréstimo ou
Crédito ao Contratante, do qual parte dos pagamentos
esteja sendo feita a Prestadora de Serviço:
(a) O Contratante é obrigado a avisar a Prestadora de Serviço
sobre tal suspensão no prazo de 7 dias após ter recebido o
aviso de suspensão do Banco Mundial.
(b) Se a Prestadora de Serviço não tiver recebido quantias
devidas até a data de vencimento indicada na CEC de
acordo com a subcláusula 6.5, ele poderá emitir
imediatamente um aviso de rescisão de 14 dias.
Na rescisão do presente Contrato, conforme as
subcláusulas 2.6.1 ou 2.6.2, o Contratante deverá fazer os
seguintes pagamentos a Prestadora de Serviço:
(a) remuneração conforme a Cláusula 6 para Serviços
satisfatoriamente realizados antes da data efetiva da
rescisão.
(b) exceto no caso de rescisão conforme os parágrafos (a), (b) e
(d) da subcláusula 2.6.1, reembolso de qualquer custo
cabível incidente para a pronta e oportuna rescisão do
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Contrato, incluindo o custo da viagem de retorno do
Pessoal.
3. Obrigações da Prestadora de Serviços
3.1 Aspectos Gerais
A Prestadora de Serviço deverá realizar os Serviços de
acordo com as Especificações e o Cronograma de
atividades, e executar suas obrigações com toda a devida
diligência, eficiência e economia, de acordo com as
técnicas e práticas profissionais geralmente aceitas, e
deverá observar práticas administrativas sólidas, e utilizar
tecnologia avançada e métodos seguros adequados. A
Prestadora de Serviço deverá sempre agir, com relação a
qualquer assunto relativo ao presente Contrato, ou aos
Serviços, como fiel consultor para o Contratante, e deverá,
o tempo todo, apoiar e salvaguardar os legítimos interesses
do Contratante em quaisquer negociações com
subempreiteiras e terceiros.
A remuneração da Prestadora de Serviço, conforme a
3.2 Conflito de
cláusula 6 deverá constituir a única remuneração do mesmo
Interesses
3.2.1 O Prestador de com relação ao presente Contrato ou aos Serviços, e a
Prestadora de Serviço não deverá aceitar para sua própria
Serviço não deve
vantagem nenhuma comissão, desconto ou pagamento
tirar vantagem de
semelhante relacionado com atividades conforme o
Comissões e
presente Contrato ou aos Serviços, ou na liberação de suas
Descontos
obrigações sob o Contrato, e a Prestadora de Serviço
deverá fazer todo o possível para assegurar que o Pessoal,
quaisquer subempreiteiros e agentes deles similarmente,
não venham a receber nenhuma remuneração adicional.
3.2.2 A Prestadora de A Prestadora de Serviço concorda que, durante o termo do
presente Contrato, e após a rescisão do mesmo, ele e suas
Serviço e empresas
companhias afiliadas, bem como qualquer subempreiteira e
Afiliadas não devem
qualquer um de suas companhias afiliadas, deverá ser
ter Interesse em
desqualificada de fornecer produtos, obras ou Serviços
Outro Projeto
(diferentes dos Serviços e qualquer continuação dos
mesmos) para qualquer projeto resultante de, ou
intimamente relacionado com os Serviços.
Nem a Prestadora de Serviço nem suas Subempreiteiras,
3.2.3 Proibição de
nem o Pessoal deverá se envolver, direta ou indiretamente,
Atividades
com nenhuma das seguintes atividades:
Conflitantes
(a) durante o termo do presente Contrato, qualquer negócio
ou atividade profissional no país do Governo que entrasse
em conflito com as atividades atribuídas a eles sob o
presente Contrato;
(b) durante o termo do presente Contrato, nem a Prestadora
de Serviço nem suas subempreiteiras devem contratar
funcionários públicos em serviço ativo ou em qualquer
tipo de licença para executar qualquer atividade sob o
presente Contrato;
(c) após a rescisão do presente Contrato, outras atividades
que vierem a ser especificadas na CEC.
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3.3Confidencialidade

3.4 Seguro a ser
Adquirido pela
Prestadora de
Serviço

3.5 Ações da
Prestadora de
Serviço que Exigem
Aprovação Prévia do
Contratante

3.6 Obrigações de
Emitir Relatório

3.7 Documentos
Preparados pela
Prestadora de
Serviço para Ser
Propriedade do
Contratante

3.8 Perdas e Danos
Multa
3.8.1 Pagamento de
Multas

A Prestadora de Serviço, suas Subempreiteiras, e o Pessoal
de qualquer um destes, não deverão, nem durante o termo
ou dentro de 2 (dois) anos após o término do presente
Contrato, divulgar nenhuma informação patenteada ou
confidencial sobre o Projeto, os Serviços, o presente
Contrato ou os negócios ou operações do Empregado sem o
consentimento prévio por escrito do Contratante.
A Prestadora de Serviço
(a) deverá adquirir e manter, e deverá fazer todas as
Subempreiteiras adquirir e manter, a seu próprio custo
(ou ao custo das Subempreiteiras, conforme seja o caso),
mas nos termos e condições aprovadas pelo Contratante,
seguro contra os riscos, e para a cobertura, a ser
especificado na CEC; e
(b) a pedido do Contratante, deverá fornecer evidência ao
mesmo mostrando que tal seguro foi adquirido e mantido
e que os prêmios correntes foram pagos.
A Prestadora de Serviço deverá obter a aprovação anterior
do Contratante por escrito, antes de tomar qualquer uma
das seguintes atitudes:
(a) fazer um subcontrato para a execução de qualquer parte
dos
Serviços,
(b) designar os membros do Pessoal não indicados por nome
no
Anexo C (“Pessoal Chave e Subempreiteiras”),
(c) mudar o Cronograma de atividades; e
(d) outra ação qualquer que possa ser especificada na CEC.
A Prestadora de Serviço deverá apresentar ao Contratante
os relatórios e documentos indicados no Anexo B na forma,
nos números, e dentro dos períodos estabelecidos no
referido Anexo.
Todas as plantas, desenhos, especificações, projetos,
relatórios, e outros documentos e software apresentados
pela Prestadora de Serviço de acordo com a subcláusula 3.6
deverão se tornar e continuar sendo propriedade do
Contratante, e a Prestadora de Serviço deverá, no máximo
na rescisão ou vencimento do presente Contrato, entregar
todos esses documentos e software ao Contratante, junto
com um inventário detalhado dos mesmos. A Prestadora
de Serviço poderá guardar uma cópia desses documentos e
software. As restrições sobre o uso futuro desses
documentos, caso haja, devem ser indicadas na CEC.
O Prestador de Serviços pagará multas ao CONTRATANTE à
taxa diária indicada nas CEC, por cada dia que a Data de
Conclusão ultrapassar a Data Prevista para Conclusão. O
valor total das multas não deverá ultrapassar o valor
especificado nas CEC. O CONTRATANTE poderá deduzir a
multa dos pagamentos devidos ao Prestador de Serviços.
O pagamento de Perdas e Danos não deverá afetar as
responsabilidades do Prestador de Serviço.
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3.8.2 Correção para
Pagamento Excessivo

3.8.3 Penalidade por
Não- Execução

3.9 Garantia de
Execução

4.1 Descrição do
Pessoal

4.2 Remoção
e/ou
Substituição de
Pessoal

Se a Data Prevista de Conclusão for prorrogada após as
multas terem sido pagas, o Contratante deverá corrigir
todo pagamento excessivo das multas pela Prestadora de
Serviço ajustando o certificado de pagamento seguinte. A
Prestadora de Serviço deverá pagar juros sobre o
pagamento excessivo, calculado a partir da data de
pagamento até a data de novo pagamento, nas taxas
indicadas na subcláusula 6.5
Se a Prestadora de Serviço não tiver corrigido um Defeito
dentro do prazo indicado no aviso do Contratante, uma
penalidade por Não-Execução será paga pelo primeiro. A
quantia a ser paga deverá ser calculada como uma
porcentagem do custo e ter o Defeito corrigido, avaliado
como é descrito na subcláusula 7.2 e especificado na CEC.
A Prestadora de Serviço deverá fornecer Garantia de
Execução ao Contratante, no máximo até a data indicada
na Carta de Aceitação. A Garantia de Execução deve ser
emitida em uma quantia e forma e por um banco ou fiador
aceitável para o Contratante, e denominada nos tipos e
proporções das moedas correntes nas quais o Preço de
Contrato estiver disponível. A Garantia de execução deverá
ser válida até a data de 30 dias após a Data de Conclusão
do Contrato no caso de uma garantia bancária, e até um ano
da Data de Conclusão do Contrato, no caso de uma Garantia
de Execução.

4. Pessoal da Prestadora de Serviço
Os cargos, descrições acordadas de funções, qualificações
mínimas e períodos estimados de envolvimento na execução dos
Serviços do Pessoal Chave da Prestadora de Serviços são escritos
no Anexo C. O Pessoal Chave e as Subempreiteiras indicados por
cargo, bem como por nome no Anexo C são neste ato aprovados
pelo Contratante
(a) Exceto quando o Contratante concordar com o contrário,
nenhuma mudança deverá ser feita no Pessoal Chave. Se, por
algum motivo além do controle cabível da Prestadora de
Serviço, for necessário substituir algum membro do Pessoal
Chave, a Prestadora de Serviço deverá fornecer como
substituição, uma pessoa de qualificação melhor ou
equivalente.
(b) Se o Contratante achar que algum membro do Pessoal
(i) cometeu delito grave ou foi acusado de ter cometido
uma ação criminosa, ou
(ii) tem causa cabível para estar insatisfeito com o
desempenho de qualquer membro do Pessoal, então a
Prestadora de Serviço deverá, a pedido por escrito do
Contratante, especificando os fundamentos disso, fornecer
como substituição uma pessoa com qualificações e
experiência aceitáveis para o Contratante.
(c) A Prestadora de Serviço não deverá ter reclamação por
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custos adicionais oriundos de, ou incidentais a qualquer
remoção e/ou substituição de Pessoal

5. Obrigações do Contratante
5.1 Assistência e
Isenções
5.2 Mudança na
Lei Aplicável

5.3 Serviços e
Facilidades

O Contratante deverá fazer todo o possível para assegurar
que o Governo irá dar à Prestadora de Serviço toda
assistência e isenções especificadas na CEC.
Após a data do presente Contrato, se houver alguma alteração na
Lei Aplicável com relação a impostos e obrigações que
aumentem ou diminuam o custo dos Serviços prestados pela
Prestadora de Serviços, então a remuneração e as despesas
reembolsáveis pagáveis de outro modo à Prestadora de Serviços
sob o presente Contrato, devem ser aumentadas ou reduzidas
respectivamente por acordo entre as Partes, e ajustes
correspondentes devem ser feitos aos valores mencionados nas
subcláusulas 6.2 (a) ou (b), conforme seja o caso.
O Contratante deverá disponibilizar à Prestadora de
Serviços os Serviços e Facilidades indicadas no Anexo F.

6. Pagamentos à Prestadora de Serviços
6.1
Remuneração
de Preço Global

6.2 Preço
de
Contrato
6.3 Pagamento
por Serviços
Adicionais, e
Compensação de
Incentivo de
Execução
6.4 Termos e
Condições de
Pagamento

A remuneração da Prestadora de Serviços não deverá
ultrapassar o Preço de Contrato e deverá ser um Preço Global
fixo, incluindo todos os custos com a subempreiteira, e todos
os outros custos contraídos pela Prestadora de Serviços na
execução dos Serviços descritos no Anexo A. Exceto pelo que
prevê a subcláusula 5.2, o Preço de Contrato só pode ser
aumentado acima das quantias declaradas na subcláusula 6.2 se
as Partes tiverem concordado com pagamentos adicionais, de
acordo com as subcláusulas 2.4 e 6.3.
(a) O preço a pagar em moeda corrente local é estabelecido na
CEC
(b) O preço a pagar em moeda corrente estrangeira é
estabelecido na CEC.
6.3.1 Para os fins de determinar a remuneração devida por
Serviços adicionais que forem acordados na subcláusula 2.4,
uma divisão do preço global é fornecida nos Anexos D e E.
6.3.2 Se a CEC assim especificar, a prestadora de serviços
deverá ser paga por compensação de incentivo de execução
como estabelece o anexo Compensação de Incentivo de
Execução.
Os pagamentos devem ser feitos à Prestadora de Serviço
de acordo com o cronograma de pagamentos indicado na
CEC. A menos que seja indicado o contrário na CEC, o
adiantamento (Adiantamento para Mobilização, Materiais
e Suprimentos) deve ser feito contra o fornecimento pela
Prestadora de Serviços de uma garantia bancária na mesma
quantia, e deverá ser válida pelo período indicado na CEC.
Outro pagamento qualquer deverá ser feito após as
condições indicadas na CEC para tal pagamento terem sido
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6.5
Juros
sobre
Pagamentos
Atrasados
6.6 Ajuste
de Preço

atendidas, e a Prestadora de Serviços tiver apresentado uma
fatura ao Contratante, especificando a quantia devida.
Se o Contratante tiver atrasado pagamentos além de 15
(quinze) dias após a data devida indicada na CEC, juros
devem ser pagos à Prestadora de Serviços para cada dia
de atraso na taxa indicada na CEC.
6.6.1 Os preços só devem ser ajustados para variações
no custo dos insumos se isso for previsto na CEC. Se assim for
previsto, as quantias certificadas para cada certificado de
pagamento, após deduzir o Adiantamento, devem ser
ajustadas aplicando-se o respectivo fator de ajuste de preços às
quantias de pagamento devidas em cada moeda corrente. Uma
fórmula separada do tipo indicado abaixo se aplica a cada
moeda corrente do Contrato:
Pc = Ac + Bc Lmc/Loc + Cc Imc/Ioc
Onde:
Pc é o fator de ajuste para a parcela do Preço de Contrato
a pagar em uma moeda corrente específica “c”.
Ac, Bc e Cc são coeficientes especificados na CEC,
representando:
Ac a parcela não ajustável;
Bc a parcela ajustável relativa aos custos de mão de obra e
Cc a parcela ajustável para outros insumos, do Preço de
Contrato a pagar naquela moeda corrente específica “c”; e
Lmc é o índice predominante no primeiro dia do mês da
data da fatura correspondente e Loc é o índice predominante 28
dias antes da abertura da Licitação para mão de obra, ambos na
moeda corrente específica “c”.
Se um fator de ajuste de preço for aplicado a pagamentos
feitos em uma moeda corrente diferente da moeda da fonte
do índice para um insumo indexado particular, um fator de
correção Zo/Zn deverá ser aplicado ao fator componente
respectivo de pn para a fórmula da moeda corrente relevante.
Zo é o número unidades de moeda corrente do país do índice,
equivalente a uma unidade do pagamento da moeda corrente
na data do índice base, e Zn é o número correspondente dessas
unidades de moeda corrente na data do índice corrente.

6.7 Serviços por
Administração

6.6.2 Se o valor do índice for alterado após ele ter sido
usado em um cálculo, esse cálculo deve ser corrigido e um ajuste
deve ser feito no próximo certificado de pagamento. O valor
do índice deverá ser considerado como levando em conta todas
as alterações de custo devidas a variações nos custos.
6.7.1 Se aplicável, as taxas de serviços por administração
na Proposta da Prestadora de Serviço devem ser
usadas para pequenas quantias adicionais de
Serviços somente quando o Contratante tiver dado
instruções prévias por escrito para serviços adicionais
a serem pagos daquela forma.
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6.7.2 Todo trabalho a ser pago como Trabalho Diário
deve ser registrado pela Prestadora de Serviços em
formulários aprovados pelo Contratante. Cada
formulário preenchido deve ser verificado e assinado
pelo representante do Contratante como indica a
subcláusula 1.6, dois dias após os Serviços serem
executados.
6.7.3 A Prestadora de Serviços deve ser paga por Serviços
por administração sujeito à obtenção de formulários
assinados de Serviços por administração como indica a
subcláusula 6.7.2.

7. Controle de Qualidade
7.1 Identificação
de Defeitos

7.2 Correção de
Defeitos, e
Penalidade de
Não- Execução

O princípio e as modalidades de Inspeção dos Serviços pelo
Contratante devem ser aqueles indicados na CEC. O
Contratante deverá examinar o desempenho da Prestadora
de Serviços e avisá-la se algum Defeito for encontrado. Essa
verificação não deverá afetar as responsabilidades da
Prestadora de Serviços. O Contratante poderá instruir a
Prestadora de Serviços a buscar um Defeito e descobrir e
testar qualquer serviço que ele julgar que tenha um
Defeito. O Período de Responsabilidade pelo Defeito é
aquele definido na CEC.
(a) O Contratante deverá avisar à Prestadora de Serviços sobre
quaisquer Defeitos antes do final do Contrato. O período de
responsabilidade pelos Defeitos deverá ser prorrogado
enquanto houver Defeitos para serem corrigidos.
(b) Toda vez que um aviso de um Defeito for dado, a Prestadora
de Serviços deverá corrigir o Defeito notificado dentro do
prazo especificado pelo aviso do Contratante
(c) Se a Prestadora de Serviços não tiver corrigido um Defeito
dentro do prazo especificado no aviso do Contratante,
este deverá avaliar o custo de ter o Defeito corrigido, a
Prestadora de Serviços irá pagar essa quantia, e uma
Penalidade por Não- Execução calculada como é descrito na
subcláusula 3.8.

8. Soluções de Conflitos
8.1 Resolução
Amigável
8.2 Solução de
Conflitos

As Partes devem fazer todo o possível para resolver de forma
amigável todas as disputas oriundas de, ou relacionadas com
o presente Contrato, ou a interpretação do mesmo.
8.2.1 Caso alguma divergência surja entre o Contratante e a
Prestadora de Serviços relacionada com, ou oriunda do
Contrato, ou da prestação dos Serviços, quer seja
durante a execução dos Serviços ou após a conclusão
dos mesmos, o assunto deverá ser encaminhado ao
Árbitro dentro de 14 dias após a notificação de
desacordo de uma parte para a outra.
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8.2.2 O Árbitro deverá dar uma sentença por escrito dentro
de 28 dias após o recebimento da um aviso de uma
disputa.
8.2.3 O Árbitro deverá ser pago por hora, na taxa indicada
na Folha de Dados do Edital e CEC, junto com as despesas
reembolsáveis dos tipos indicados na CEC, e o custo deverá
ser dividido igualmente entre o Contratante e a Prestadora
de Serviços qualquer que seja a decisão tomada pelo Árbitro.
Qualquer uma das partes poderá encaminhar uma decisão
do Juiz a outro Árbitro dentro de 28 dias após a decisão por
escrito do Árbitro. Se nenhuma das partes encaminhar a
disputa para arbítrio dentro dos 28 dias acima, a decisão do
Árbitro será final e obrigatória.
8.2.4 A arbitragem deverá ser realizada de acordo com o
procedimento de árbitro publicado pela instituição designada
e no local mostrado na CEC.
8.2.5 Caso o Árbitro renuncie ou morra, ou caso o
Contratante e a Prestadora de Serviços concordar que o
Árbitro não está funcionando de acordo com as disposições
do Contrato, um novo Árbitro será conjuntamente
designado pelo Contratante e pela Prestadora de Serviço.
No caso de desacordo entre o Contratante e a Prestadora
de Serviço, dentro de 30 dias, o Árbitro deverá ser designado
pela Autoridade Nomeadora designada na CEC a pedidos de
qualquer uma das partes, dentro de 14 dias após o
recebimento de tal pedido.

55

Seção VII. Condições Especiais do Contrato
Alterações e Suplementos a Cláusulas nas Condições Gerais do
Contrato

Número da
Cláusula de
CGC
1.1

A expressão “no país do Governo” é substituída por “no Brasil”.

1.1(e)

O nome do contrato é:
ICB nº 002/2011 - Contratação de empresa para execução de serviços técnicos
especializados de levantamento aerofotogramétrico para o Município de Santa Maria Estado do Rio Grande do Sul.

1.1(h)

O contratante é o Município de Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul.

1.1(l)

A moeda corrente local será o Real Brasileiro (RBL).

1.2

A lei aplicável é a da República Federativa do Brasil.

1.3

O idioma é: _________________

1.4
Secretaria de Município de Planejamento e Projetos Estratégicos-Planepe
Endereço: Rua Venâncio Aires, 1934, 2º Andar, Sala 301, Centro
Cidade: Santa Maria (Estado do Rio Grande do Sul)
Cep: 97.015-004
País: Brasil
Telefone: +55 (xx) 55 3921-7250
Prestadora de Serviços:
Aos cuidados de:
Telex:
Fax:

1.6

Os Representantes Autorizados são:
Pelo Contratante: _______________________
Pela Prestadora de Serviços:

2.1

A data de vigência deste Contrato é a da assinatura do contrato.

2.2.2

A data para o início dos Serviços é a data prevista na Ordem de Serviço.

2.3

O prazo máximo será de 10 (dez) meses, a partir da data prevista na Ordem de Serviço.

3.3

A CONTRATADA e seus Subcontratados e seu respectivo Pessoal, durante o prazo
deste Contrato ou após o seu vencimento estão impedidas de divulgar
informações patenteada ou confidenciais referentes ao Projeto, aosServiços,
este
Contrato ou à atividade ou operações do CONTRATANTE, sem o consentimento prévio do
CONTRATANTE, por escrito.
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3.4

Seguro contra os riscos e para a cobertura de:
(a)
Seguro de responsabilidade civil contra Terceiros;
(b)
Seguro de responsabilidade do empregador por acidente de trabalho de
colaboradores e subcontratados, conforme as disposições da legislação aplicável;
(c)
Seguro contra perdas ou danos de equipamentos ou bens utilizados na execução
dos Serviços.

3.6

Conforme Cronograma de Execução.

3.8.1

O valor da multa será de: 0,05% do Preço Global do Contrato por dia de atraso. O valor
máximo de perdas e danos será de: 1,00% do Preço do Contrato.

3.8.3

A penalidade por não correção de defeito dentro do prazo estipulado será de: 10% do
preço do defeito.

3.9

A Garantia de Execução deverá ser de 05 % do valor global do contrato.

6.2

O preço a pagar em moeda corrente local é: _____

6.3

Não Aplicável

6.4

6.5

Prazos e Condições de Pagamento:
(a) 10% (dez por cento) do Preço do Contrato serão pagos na entrega dos produtos
referentes as fases de “Cobertura Aerofotogramétrica” e “Implantação da rede
geodésica”.
(b)

40% (quarenta por cento) do Preço Global serão pagos na entrega dos produtos
referentes as fases “Apoio Fotogramétrico”, “ Aerotriangulação” e “ Restituição
Aerofotogramétrica”.

(c)

30% (vinte e cinco por cento) do Preço Global serão pagos na entrega dos
produtos referentes as fases “Reambulação, Edição Gráfica”, “ Preparação da Base
Cartográfica”, “Geração de Cartas” e “Geração de Ortofotos”.

(d)

20% (vinte por cento) do Preço Global serão pagos na entrega do relatório final e
execução do treinamento.

O período de atraso de pagamento após o qual o Contratante pagará juros
ao Prestador de Serviço será de 15 (quinze) dias após entrega e aceite do serviço.
No caso de inadimplemento do Contratante será utilizado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor-IPCA, divulgado e calculado pelo IBGE.

6.6

Não Aplicável

6.7

Não Aplicável

8.2

Para dirimir as questões não equacionadas amigavelmente:
a) No caso de empresas nacionais, fica eleito o Foro da cidade de Santa Maria;
b) No caso de empresas estrangeiras, deverá ser conduzido de acordo com as
regras e procedimentos para arbitragem da United Nations Commissions On
Internacional Trade Loaw (UNCITRAL) em vigor a data deste Contrato
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Seção VIII. Especificações Técnicas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS

1 OBJETIVO
O objetivo do presente documento é o estabelecimento de normas, critérios e
especificações técnicas para a execução de serviços técnicos especializados de Levantamento
Aerofotogramétrico na escala 1:1000, totalizando uma área de 140 km2. Estes serviços deverão
ser realizados dentro da melhor técnica e preço para obtenção de produtos finais de máxima
qualidade em suas várias etapas de execução.
2 LOCALIZAÇÃO
A área objeto para execução os serviços de Levantamento Aerofotogramétrico:
a) superfície urbana total do 1º Distrito – Sede do Município de Santa Maria/RS;
b) duas áreas urbanizadas localizadas em área rural, correspondentes a partes dos
Distritos de Boca do Monte e Pains (Anexo I).
3 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Este documento tem por objeto a contratação de serviços de engenharia de
aerolevantamentos, envolvendo as seguintes atividades:
a) Planejamento das atividades;
b) Cobertura Aerofotogramétrica;
c) Implantação de Rede Geodésica;
d) Geração de Base cartográfica em escala 1:1.000;
Apoio fotogramétrico;
Aerotriangulação;
Restituição Estereofotogramétrica Digital;
Reambulação, Edição e Preparação da Base Cartográfica para SIG;
Geração de Cartas;
e) Geração de Ortofoto e Ortofotocartas em escala 1:1.000;
f) Capacitação e Treinamento aos servidores municipais, voltados à manipulação dos
Aerofotogramas, Ortofotos e Ortofotocartas digitais e físicos, banco de dados, implantação de
softwares adequados para manipulação dos Aerofotogramas, Ortofotos e Ortofotocartas –
contemplando inclusive a manipulação destes documentos no software ArcGis - para o
posterior desenvolvimento das atividades e serviços realizados pelo Escritório da Cidade e
Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS;
g) Demais serviços que envolvam a realização plena do trabalho contratado.
4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As especificações técnicas a seguir devem ser observadas pela Contratada na execução
dos serviços, sendo aplicáveis também, no que couberem, as normas vigentes e
procedimentos usuais para cada etapa de trabalho de modo a garantir a precisão e qualidade
dos serviços. De forma específica, a Contratada deve atender à seguinte legislação:
Decreto-Lei nº 1177 de 21/06/71 - Dispõe sobre o aerolevantamento em território
nacional;
Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967, que fixa as diretrizes e bases da
cartografia nacional e legislação complementar;
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Decreto nº 2278 de 17/07/97 – RAA - Regulamenta o Decreto-Lei nº 1177 de 21/6/71
que dispõe sobre aerolevantamento no território nacional;
Portaria nº 637-SC-6/FA-61 de 05/03/98 – IRA - Aprova as Instruções Reguladoras de
Aerolevantamento em território nacional;
RPR 22, de 21/07/1983 – IBGE - Especificações e Normas Gerais para Levantamentos
Geodésicos no Território Brasileiro;
RPR 1/2005 – IBGE - Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro para o
SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas;
NBR 14166, DE 30/09/1998 - Descreve os procedimentos para a implantação de Redes
de Referência Cadastral Municipal;
Decreto 89317, de 20/06/84 - Instruções reguladoras das normas técnicas da cartografia
nacional quanto aos padrões de exatidão;
Decreto nº 5.334 de 6/01/2005 - Dá nova redação ao art. 21 e revoga o art. 22 do
Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instruções Reguladoras das
Normas Técnicas da Cartografia Nacional.
Todos os levantamentos e mapeamentos objeto deste documento deverão utilizar as
seguintes referências:
a) Sistema geodésico: Sistema Referência Geocêntrico p/as Américas (SIRGAS 2000);
b) Datum vertical: Marégrafo de Imbituba/SC;
c) Sistema de Projeção: Universal Transversa de Mercator (UTM).
4.1 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
Deverá consistir na elaboração de um plano de trabalho onde deverá ser apresentada à
descrição do apoio logístico necessário para a realização do projeto; a metodologia de
desenvolvimento; modelo de gerenciamento do projeto com organograma geral, cronograma
físico de cada módulo suas etapas e atividades. No Planejamento das atividades também
deverão ser tomadas às devidas providencias junto ao Ministério da Defesa para execução de
serviços aerofotogramétricos, mobilização das equipes envolvidas no projeto entre outras.
4.2 COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA
Deverá ser realizada cobertura aerofotogramétrica na escala de vôo 1:5.000 para
obtenção de fotos aéreas coloridas (aerofotogramas) de uma área de aproximadamente
140km², definida entre as coordenadas geográficas 29°54'00"S e 30°15'00"S e 51°00'00"W e
51°18'00"W, conforme ANEXO I deste documento. Esta atividade poderá ser realizada com
câmera analógica ou digital, conforme especificações a seguir.
4.2.1 Cobertura Aerofotogramétrica utilizando câmara aerofotogramétrica Analógica
(filme)
a) Plano de vôo: A tomada das fotografias aéreas em escala 1:5.000, deverá ser
realizada obedecendo ao plano de vôo, o qual deverá ser apresentado pela PROPONENTE.
O plano de vôo deve incluir todos os centros de fotos a serem tomadas e, caso
apresente divergências com o apresentado neste documento, só poderá ser aprovado após
discussão com os técnicos da prefeitura e seu aval. O plano de vôo deverá conter
necessariamente as seguintes informações:
Faixas de vôo e sua identificação, de acordo com o ANEXO I deste documento;
Orientação das faixas de vôo;
Os centros das fotos;
A localização preliminar dos pontos de controle necessários para a fase de
aerotriangulação;
Coordenadas do polígono envolvente do(s) bloco(s).
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As faixas de vôo devem ser indicadas por um vetor cujos extremos devem coincidir com
os pontos de início e fim da tomada das fotos. Para cada faixa deve-se utilizar outro vetor que
indique a direção da faixa de vôo, utilizando um ponto localizado antes do início desta e outro
depois do final da mesma. O planejamento do vôo aerofotogramétrico deverá ser feito por
meio do uso de programa específico para esse fim.
b) Execução da cobertura aerofotogramétrica (vôo fotogramétrico): O vôo deverá ser
executado em conformidade com os parâmetros condicionantes de qualidade apresentados a
seguir. O CONTRATANTE não aceitará fotos oriundas do vôo contratado, quando quaisquer das
situações não sejam cumpridas:
As fotografias aéreas deverão ser tomadas em dias claros e sem nuvens;
As faixas de vôo devem ser planejadas e executadas em bloco, indicando o sentido
predominante do vôo (leste-oeste ou norte-sul) de tal forma que se diminua o apoio
fotogramétrico necessário e conseqüentemente os trabalhos de campo para implantá-los. Esse
cuidado facilita também os processos posteriores de produção da cartografia e ortofotos
digitais;
A sobreposição longitudinal das fotografias não deve ser inferior a 60% 3%;
A sobreposição lateral das fotografias não deve ser inferior a 30% 3%;
A orientação das faixas de vôo deve ser tal que possibilite minimizar a área total a
ser coberta;
A diferença entre a escala prevista e a escala efetivamente alcançada durante o
vôo não pode ser superior a 5%;
O sol deve estar a mais de trinta graus (30°) de inclinação com a linha do horizonte
para regiões planas e a mais de 50° para regiões montanhosas;
Ângulo de deriva: tolerância média por faixa de no máximo 2°, e em casos isolados
5°;
Verticalidade do eixo ótico: tolerância média por faixa de no máximo 2°, e em
casos isolados 3°;
As fotografias devem ser claras e nítidas em detalhes, uniformes em brilho e
contraste. Devem estar livres de nuvens, sombras de nuvens, zonas brilhantes, marcas
estáticas,
Não apresentar zonas com reflexão especular solar ou qualquer outro tipo de
artifícios que dificultem seu uso para efeitos cartográficos;
Não devem ocorrer "hot spots" seja pela posição do sol, seja por qualquer outro
condicionante que leve à ocorrência dos mesmos;
Não devem ocorrer áreas muito escuras ou com excesso de luz;
A não utilização de filtro apropriado para a redução dos efeitos de bruma e
vinheta;
A ocorrência de arrasto superior a 10 micra na escala da foto, pela não utilização
de sistema FMC (Forward Motion Compensation), específico para evitá-lo, ou;
Em não se usando FMC, que não se garanta que a velocidade do vôo seja tal que,
combinada com a duração da exposição e a altura de vôo, impeçam a ocorrência do arrasto.
As fotografias rejeitadas pelo CONTRATANTE, por não obedecerem às condições
anteriores, deverão ser refeitas pela contratada, sem custo adicional, com sobreposição
suficiente em relação ao restante das fotos, de forma a garantir uma cobertura estereoscópica
contínua.
c) Atividades preparatórias e de execução do vôo: É de inteira responsabilidade da
empresa contratada coordenar todas as atividades necessárias para a execução do vôo, antes,
durante e após a sua execução, a saber:
Preparação da(s) aeronave(s);
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Instalação dos equipamentos fotogramétricos na(s) aeronave(s);
Mobilização da tripulação e do pessoal de apoio necessário para a realização dos
trabalhos;
Toda a logística necessária para o desenvolvimento dos trabalhos;
Deslocamentos de seu pessoal técnico, de e para a área de trabalho;
A hospedagem e os gastos de manutenção de todo o seu pessoal no local de
trabalho, enquanto durarem os serviços;
O combustível necessário à execução do vôo;
d) Aeronave: A aeronave, especialmente adaptada para tomada de fotografias aéreas,
deverá estar equipada com câmara aerofotogramétrica automática, com piloto automático e
equipamento rastreador de satélites do sistema NAVSTAR – GPS, para a orientação do vôo, e
com autonomia suficiente para fotografar, no mínimo, dois rolos completos de filme (152
metros) e retornar à base sem problema de abastecimento. A navegação deverá ser feita por
meio do uso de sistema GPS Global Positioning System como: CCNS4, ASCOT ou T-FLIGHT que
ofereçam as seguintes possibilidades:
Navegação de alta precisão (melhor que +/- 5 metros de desvio em relação aos
centros projetados no plano de vôo);
Cálculo automático da deriva e da velocidade / altura;
Registro automático das posições do centro de cada foto;
GPS cinemático;
Cálculo dos centros de fotos (coordenadas);
Geração de relatório de vôo em formato digital para posterior ajuste e avaliação.
Geração de relatório de vôo em formato digital para posterior ajuste e avaliação.
e)
Câmera aérea: A câmara aerofotogramétrica deverá utilizar um cone grande
angular com distância focal calibrada, próxima de 153 milímetros, formato útil de 23x23
centímetros, instalada de tal maneira que a objetiva não seja atingida por respingos de óleo ou
reflexos de raios solares. A objetiva deverá apresentar alta qualidade, compatível com os
serviços a realizar. Deve ter poder resolutivo capaz de registrar os menores detalhes, sem
distorções, admitindo-se no mínimo, 125 linhas por milímetro no centro da objetiva e
distorção inferior a 0,01 milímetros. Deverá possuir como acessórios: filtros especiais para a
obtenção de fotografias pancromáticas coloridas, exposímetro eletrônico e magazines
intercambiáveis de reserva. Deverá, preferencialmente, utilizar mecanismo automático de
compensação do arrastamento de imagem (FMC), possuir controlador automático de
recobrimento e deriva, mecanismo de integração com GPS de navegação, chassi com
suspensão giro-estabilizada e dispositivo automático que possibilite o registro das
coordenadas do centro da foto, no momento da tomada.
f) Filme: O filme a ser utilizado deverá ser de base estável (poliéster), pancromático,
colorido, de alto poder resolutivo (125 linhas por milímetros), com no mínimo 0,004 polegadas
de espessura. Deve ser observado o período de validade estipulado pelo fabricante.
Na execução do vôo deverão ser considerados os seguintes pontos:
Não deverão ser fotografadas as extremidades dos rolos de filme, numa extensão
de, no mínimo, dois metros em cada ponta;
As faixas deverão ser sempre separadas por uma extensão em branco do filme,
correspondente a uma foto no mínimo;
Deve ser evitado o corte do filme, a não ser em casos prementes, quando estiver
em risco a parte já exposta;
O filme deve ser processado num prazo máximo de 10 (dez) dias após a exposição;
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Depois de utilizados, os filmes deverão ser armazenados por inteiro, incluindo as
exposições rejeitadas, em ambiente de temperatura e umidade controladas;
g) Revelação do filme e geração de fotografias aéreas: O processamento do filme e de
todos os seus subprodutos deverá ser realizado em laboratório com condições de temperatura
e umidade relativa controladas e equipamento que garanta água filtrada e pressurizada em
todas as torneiras. Os produtos químicos deverão ser armazenados e misturados em
recipientes que não provoquem contaminação. O processo de revelação poderá ser
automático ou manual, sendo que, em qualquer hipótese, os meios técnicos utilizados deverão
garantir a apresentação de filmes com densidade uniforme, ausência de: halos, listras
luminosas, marcas de eletricidade estática, manchas, riscos, arranhões ou sinais de desgastes.
Após o processamento fotográfico, a distância entre duas marcas fiduciais opostas de cada
negativo não deverá apresentar diferença superior a 0,03% do comprimento original de
calibração.
h) Cópia das Fotografias: As cópias fotográficas deverão ser executadas em copiadoras
eletrônicas, utilizando papel fotográfico resinado, de ótima qualidade, semi-mate e de
graduação tal que se obtenha bom contraste. As cópias deverão ser uniformes em cor e
densidade e ainda apresentar um grau de contraste que permita que todos os detalhes
registrados nos negativos sejam definidos claramente, tanto nas zonas de sombras como nos
tons vivos e meios tons. Todas as cópias deverão ser limpas e livres de manchas decorrentes
de produtos químicos ou de sua manipulação, quando do processamento. Deverão ser lavadas
com cuidado a fim de eliminar a presença de agentes químicos que possam vir a prejudicar sua
durabilidade.
Todas as informações marginais impressas no negativo no instante da tomada de foto
deverão ser perfeitamente legíveis nas fotografias:
Escala da foto;
Distância focal calibrada;
Número da foto e faixa;
Marcas fiduciais;
Nome do CONTRATANTE e do EXECUTANTE;
Coordenadas do centro da foto.
Escala das fotos;
Escala do foto-índice;
Mapa de localização.
i) Imagens digitais: A digitalização de imagens ou escanerização deverá ser feita
diretamente dos negativos, com tratamento geométrico e radiométrico das imagens,
utilizando-se scanner fotogramétrico de precisão com as seguintes especificações técnicas:
Formato mínimo de 23 cm x 23 cm;
Resolução geométrica mínima de 20 µm;
Resolução radiométrica mínima de 24 bits;
Precisão nominal de 7 µm;
Tamanho máximo de pixel de 20 µm
4.2.2 Cobertura aerofotogramétrica utilizando câmara aerofotogramétrica digital de
quadro (frame)
a)
Câmera aerofotogramétrica digital: Deverá ser empregada na cobertura
aerofotogramétrica digital câmera digital métrica de quadro (frame) de grande formato,
dotada de sensores que possibilitem, no instante da tomada das imagens, a captura
simultânea das seguintes bandas: pancromática (PAN); vermelho, verde, azul (R, G, B) e
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infravermelho próximo (NIR). Deverá ser apresentado o atestado de calibração da câmera,
expedido pelo fabricante, instituição ou profissional habilitado expedido há, no máximo, 5
anos. Ser dotada de sistema de captura dos parâmetros de orientação exterior das imagens
com as seguintes precisões:
Posição (x, y, z) do centro da imagem melhor que 20 cm (GPS, GNSS)
Atitude ( , , ) do sensor com posição melhor que 0,02° (IMU).
b)Plano de vôo: A empresa contratada deverá apresentar um plano de vôo para as
diversas escalas, para aprovação, antes do início dos serviços. O plano de vôo deverá ser
elaborado em um software integrado a um sistema de navegação baseado em GPS, que
deverá ser empregado, de tal maneira que permita:
Planejamento do vôo elaborado com software apropriado que apresente as
características do vôo fotogramétrico, incluindo as coordenadas geodésicas dos centros das
tomadas planejadas.
Gerenciar o vôo fotogramétrico com navegação em tempo real garantindo as
tomadas fotográficas nas posições pré-estabelecidas.
c)Controle automático do disparo das fotografias: Fornecer, após o vôo um arquivo
texto em formato ASCII com dados das imagens que incluam, pelo menos, data e hora da
exposição, as coordenadas do centro de projeção, de cada frame, no sistema SIRGAS, nome do
projeto, direção, identificação da faixa de vôo e número da foto.
d)Altura do vôo: A altura de vôo deverá ser determinada em acordo com a resolução da
imagem e distância focal da câmara utilizada. O tamanho médio de pixel no terreno (Ground
Sample Distance – GSD) exigido para coberturas é de 16 cm e a diferença entre a altitude real
e a planejada será tolerada, em cada faixa, desde que não modifiquem em 10% o tamanho do
pixel planejado.
e) Direção das faixas de vôo: Deverá ser Leste Oeste ou Norte Sul. Se porventura essas
direções não puderem ser adotadas, o plano de vôo deverá ser analisado e aprovado pela
CONTRATANTE.
f) Recobrimentos
Longitudinal de 60% ±7%
Lateral de 30% ± 7%
Todas as zonas delimitadas deverão ter cobertura estereoscópica, mesmo aquelas onde
houver mudanças de direção das faixas de vôo. O par estereoscópico que iniciará uma nova
seção, no caso de um revôo, deverá ser inteiramente (100%) recoberto com o último par da
seção prévia. No caso de existir condições topográficas que façam com que a escala se
modifique em mais do que 10% devem ser tomados cuidados especiais com o plano de vôo.
Nestes casos, o plano de vôo deverá ser analisado em conjunto com a fiscalização e aprovado
antes da execução. Quando uma faixa cruzar com um espelho d’água, numa extensão
significativa em relação ao formato da fotografia, deverá ser executada uma faixa
perpendicular ou oblíqua, de maneira a que, dentro do possível, as imagens tenham menos
que 10% de coberturas de massa de água. Nesses casos as especificações de recobrimentos
laterais e longitudinais serão flexibilizadas e revistas caso a caso.
g) Condições meteorológicas: Os vôos deverão ser executados com céu aberto onde
imagens nítidas possam ser obtidas, e a porção de terreno a ser fotografada ofereça um
estado normal sem nuvens e zonas inundadas. A inclinação solar deverá ser superior a 30 do
horizonte. As fotografias deverão preferencialmente, serem tomadas sem presença de bruma,
neblinas, poeira, queimadas e sombras que cubram mais do que 2% da superfície da
fotografia.
h) Deriva: A deriva máxima deverá ser inferior a 10 . As imagens serão rejeitadas
quando a deriva média de uma faixa for superior a 5 .
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i) Velocidade da aeronave: A velocidade da aeronave deverá ser tal que, combinada
com o tempo de exposição, garanta um arrastamento inferior a 20µm.
j) Armazenamento das imagens: As imagens deverão ser armazenadas em seu estado
bruto (raw data) em duas mídias digitais distintas.
k) Relatório de vôo: Deverá ser apresentado um relatório de vôo contendo todos os
quesitos citados acima, acrescidos dos dados relativos às autorizações do Ministério da Defesa
e AVOEM. Esse relatório deverá ser assinado pelo responsável técnico do projeto e pelo(s)
comandante(s) que o executaram.
l) Foto-índice: Para a confecção do foto-índice digital, que deverá ser colorido, as
fotografias deverão ser escanerizadas e montadas em faixas e estas em blocos em meio digital,
e, em seguida, reproduzidas em escala 4 (quatro) vezes menor que a escala original das fotos,
em papel Semi Gloss ou similar e articulado em folhas, enquadrados por coordenadas
geográficas, através de cruzetas desenhadas nos quatro cantos do foto-índice.
Deverão constar no foto-índice as seguintes informações:
Nome do contratante e do executante;
Escala do fotoíndice e escala de vôo;
Data;
Norte geográfico;
Número de faixa e foto;
Área de cobertura
Local e,
Mapa de localização da área fotografada.
4.2.3 Relatórios de Bordo: As Fichas de Análise de Vôo ou Relatórios de Bordo, cujo
layout deverá ser desenvolvido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, deverão
conter as seguintes informações:
a) Nome da empresa responsável pelo vôo;
b) Tipo de aeronave e respectivo prefixo;
c) Relação de nomes da tripulação;
d) Condições meteorológicas do dia do vôo;
e) Tipo, modelo e número de série da câmara fotogramétrica;
f) Distância focal;
g) Período do vôo;
h) Número da Licença do Ministério da Defesa;
i) Número de identificação das faixas de vôo aprovadas;
j) Número de identificação das fotografias aprovadas;
k) Número de identificação das faixas de vôo rejeitadas;
l) Número de identificação das fotografias rejeitadas;
m) Superposição lateral de cada faixa de vôo (mínima, média e máxima);
n) Superposição longitudinal de cada faixa de vôo (mínima, média e máxima);
o) Horário de início e término da execução de cada faixa de vôo;
p) Escala da faixa de vôo;
q) Altura do vôo;
r) Altitude de vôo;
s) Deriva máxima.
4.3 IMPLANTAÇÃO DE REDE GEODÉSICA
Com o propósito de servir de apoio e amarração aos trabalhos objeto deste documento
e aos demais trabalhos cartográficos executados dentro do Município de Santa Maria, a
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Empresa contratada deverá implantar, materializar e ajustar uma rede geodésica
planialtimétrica composta por, no mínimo, 50 marcos geodésicos. Deverão ser considerados os
marcos geodésicos já existentes no município, os quais deverão ser reocupados e inseridos
dentro da rede geral. A referida Rede deverá ser integrada ao Sistema Geodésico Brasileiro
através de estações pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), ou
estações tipo ‘Estação Planimétrica – SAT’ implantadas pelo IBGE dentro da área do Município,
desde que os marcos estejam em perfeitas condições de utilização.
As coordenadas cartesianas e geodésicas dos marcos da rede deverão ser determinadas
utilizando receptores GPS de dupla freqüência e deverão ser referidas aos sistemas SIRGAS
2000 e SAD69 Brasil/IBGE (2005). Deverão também ser determinadas coordenadas referidas
ao Plano Topográfico Local, atendendo às especificações da NBR 14.166. As altitudes
ortométricas deverão ser determinadas por modelo geoidal local, tendo como origem uma
Referência de Nível (RN) do Sistema Geodésico Brasileiro.
Os levantamentos geodésico e topográfico para a implantação da Rede de Referência
Cadastral Municipal devem atender às especificações contidas nos seguintes instrumentos
normativos:
a) “Especificações e Normas Gerais para Levantamento Geodésico”, aprovado pela
Resolução PR nº 22, de 21/07/83, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no
que se refere aos levantamentos geodésicos de 2ª ordem, relativos aos marcos geodésicos de
precisão, e aos levantamentos geodésicos de 3ª ordem, relativos aos marcos geodésicos de
apoio imediato e às referências de nível de apoio imediato;
b) NBR 13.133, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que se refere
aos levantamentos topográficos relativos aos pontos topográficos (principais e secundários).
4.3.1 Materialização da Rede Geodésica: A materialização da Rede Geodésica deverá
observar o seguinte:
a) O planejamento da distribuição dos vértices geodésicos deverá iniciar-se com a coleta
de dados, junto aos órgãos oficiais, para reconhecimento dos vértices e das Referências de
Nível (RRNN) existentes e suas localizações na área, conforme suas monografias;
b) A implantação e a materialização deverão ser planejadas de forma a garantir uma
distribuição harmônica em todo território, com uma densidade inicial de um marco a cada 3
(três) km². A distribuição dos vértices geodésicos deverá ser aprovada previamente pela
CONTRATANTE;
c) Para a materialização dos vértices deverão ser implantados marcos de concreto
armado resistentes, de formato tronco-piramidal com altura de 60 cm. A base deve ser
quadrada com 30 cm de lado e o topo, também quadrado, com 18 cm de lado e com uma
chapa de bronze cravada no centro. A laje, para a base do marco deve ser de concreto,
quadrada, com as seguintes medidas: 50 cm X 50 cm e 10 cm de altura, conforme Anexo III.
d) Os marcos geodésicos deverão ser implantados em locais seguros e de fácil acesso,
enterrados em locais com o solo estável e altamente compactado, monumentados,
preferencialmente, em áreas públicas municipais, a serem definidas em conjunto com a
CONTRATANTE. Não serão aceitos marcos implantados sobre pavimentos flexíveis;
e) A materialização dos marcos não deve ser feita em locais próximos a estações de
transmissão de microondas, radares, linhas de transmissão de alta voltagem, antenas de rádio,
repetidoras, ou de qualquer outro emissor que possa interferir nos sinais GPS, devendo ser
tomados os cuidados quanto ao erro de multicaminhamento (multipath);
f) Todos os marcos deverão ter no seu topo uma placa metálica de bronze contendo a
inscrição da identificação do marco, com a face superior convexa e com cava de centragem; a
sua identificação deverá ser em baixo relevo, com o respectivo número de identificação no
próprio corpo do marco, além das inscrições “protegido por lei”, “nome da empresa
executante” e “nome do contratante”;
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g) Deverão ser tomadas fotografias dos marcos implantados; essas fotografias deverão
ser entregues em formato ‘JPG’ e com resolução mínima de 4 Megapixels;
h) As monografias dos marcos deverão conter informações relativas às suas
características, como: croqui de localização, memorial descritivo, itinerário de acesso,
coordenadas e fotos. O itinerário de acesso deverá partir de um local de fácil identificação e
bem conhecido na região, como, por exemplo, o prédio da Sede da Prefeitura Municipal,
igrejas, praças, escolas e pontes. O modelo das monografias deverá ser aprovado pela
CONTRATANTE.
4.3.2 Determinação das Coordenadas Planimétricas: As coordenadas planimétricas de
cada marco deverão ser determinadas através de posicionamento por satélite, pelo método
estático diferencial, utilizando a estratégia da multiestação (mínimo de três receptores, sendo
dois estacionados em pontos pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro) ou utilização da
Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC). Para o posicionamento deverão ser
utilizados receptores GPS de dupla freqüência, observando, no mínimo, as seguintes
prescrições:
a) Em cada vértice, o tempo de rastreamento, deverá ser de no mínimo de 1:30 hs (uma
hora e trinta minutos), sendo que o tempo de rastreio devera ser suficiente para a resolução
das ambigüidades para cada constelação de, no mínimo, 5 (cinco) satélites que apresentem
boa configuração geométrica e PDOP (Positional Dilution of Precision) igual ou inferior a 5;
b) Os satélites a serem rastreados deverão estar com elevações mínimas de 15º (quinze
graus) acima do horizonte;
c) A centragem e o nivelamento da antena do rastreador GPS deverão ser verificados
antes depois de cada sessão de observação;
d) A medição da altura do centro de fase da antena sobre o marco deverá ser efetuada
antes e depois de cada sessão, com precisão nominal em centímetro;
e) A taxa de observação, isto é, o intervalo de tempo entre a gravação de observações
consecutivas, deverá ser, no máximo, de 15 (quinze) segundos;
f) O processamento dos dados observados nas sessões de rastreamento deverá ser
efetuado em computador, através de software que utilize como solução a dupla diferença de
fase, assegurando um desvio padrão igual ou inferior a 3 cm na horizontal e 5 cm na vertical;
g) O ajustamento da rede deverá ser executado através de programa específico para
ajustamento de rede GPS, que permita a propagação da variância das estações base. A rede
deverá apresentar uma precisão mínima de 1:500.000. Este ajustamento deverá ser aprovado
pela CONTRATANTE.
4.4 GERAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA EM ESCALA 1:1.000
Os trabalhos de geração de base cartográfica em escala 1:1.000 deverão ser constituídos
das seguintes etapas:
a) Apoio fotogramétrico;
b) Aerotriangulação;
c)
Restituição aerofotogramétrica;
d) Reambulação, Edição e Preparação da Base Cartográfica para SIG;
e) Geração de cartas.
4.4.1 Apoio fotogramétrico: O apoio fotogramétrico deverá fornecer os pontos
necessários à realização dos trabalhos de aerotriangulação e de restituição. Para atender às
necessidades da aerotriangulação deverá existir, no mínimo, um ponto HV
(Horizontal/Vertical) a cada 06 (seis) modelos de cada faixa, considerando as condições
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geográficas e regionais. A obtenção das coordenadas dos pontos de apoio deverá ser realizada,
sempre que possível, utilizando receptores GPS.
O apoio fotogramétrico para o mapeamento na escala 1:1000 será executado a partir
dos marcos geodésicos implantados e ajustados, devendo ser determinadas às coordenadas
planimétricas e altimétricas de pontos do terreno, suficientemente nítidos e identificáveis nas
fotografias aéreas, para as operações fotogramétricas de aerotriangulação. Os pontos de apoio
fotogramétrico deverão ser escolhidos em coincidência com acidentes naturais ou artificiais do
terreno, nítidos, identificáveis e bem definidos nas fotografias aéreas. Exemplo: bifurcações de
caminhos e estradas, cruzamentos de cercas, pontos de cantos de edificações e outros.
Quando não for possível a determinação de coordenadas dos pontos necessários à
aerotriangulação através do Sistema GPS, as coordenadas deverão ser obtidas através dos
métodos geodésicos clássicos, utilizando Estações Totais Classe 2, especificadas na ABNT (NBR
13.133), com leitura de 1 segundo, em medidas obtidas por irradiação, através de poligonais,
apoiadas e fechadas em pontos medidos por GPS, as quais atendam às especificações de
poligonais da Classe II-P da ABNT- NBR 13.133, com precisão suficiente para atender ao
mapeamento na escala 1:1000, desde que aprovadas pela CONTRATANTE.
Os pontos altimétricos do apoio fotogramétrico deverão ser escolhidos de forma a
coincidir com acidentes naturais ou artificiais do terreno, devendo, ainda, ser escolhidos em
áreas relativamente planas. Deverão ser perfeitamente definidos e identificáveis nas
fotografias aéreas para mapeamento na escala 1:1000, e não deverão apresentar sombras.
Os pontos altimétricos de apoio fotogramétrico deverão ser determinados por diferença
geoidal devendo o modelo ser gerado a partir do rastreamento de RRNN existentes na região.
4.4.2 Aerotriangulação: A determinação dos parâmetros de orientação exterior (posição
e atitude), para imagens métricas digitais de quadro, deverá ser feita através da técnica de
Aerotriangulação por bloco utilizando feixes de raios (Bundle Block Adjustment) e ajustamento
pelo método dos mínimos quadrados (MMQ) e seguir, no mínimo, as especificações abaixo:
a) Os pontos fotogramétricos, de apoio e de controle deverão ser medidos no modo
estereoscópico, utilizando para isso estações fotogramétricas digitais dotadas de recurso
tridimensional (3D);
b) Os pontos fotogramétricos deverão ser medidos de modo automático ou
semiautomático, com refinamento por correlação por mínimos quadrados, de modo a permitir
uma precisão de sub-pixel. A verificação do ponto medido deverá utilizar recursos de
visualização tridimensional (3D);
c) Em cada imagem deverão ser lidos pelo menos um ponto fotogramétrico por região
de Grüber, totalizando, pelo menos, 09 pontos por imagem;
d) Nas regiões de sobreposição entre fotos adjacentes (modelos estereoscópicos)
deverão ser medidos, pelo menos, um ponto fotogramétrico por região de Grüber bem
definido, totalizando pelo menos, 06 pontos por modelo estereoscópico;
e) Nas regiões de superposição entre as faixas adjacentes, deverá ser garantida a
existência de, no mínimo, 01 ponto de ligação por região de Grüber, totalizando pelo menos 3
pontos nesta região, por imagem;
f) Em casos excepcionais (modelo incompleto) admite-se 04 pontos fotogramétricos
distribuídos na área útil do modelo;
g) Deverá ser feita uma inspeção visual dos pontos fotogramétricos obtidos por
correlação (passagem e ligação), para eliminar falsas correspondências em regiões de sombra,
objetos em movimento, padrões repetitivos, dentre outras;
h) Quando possível, deverão ser incluídos, também, pontos fotogramétricos situados no
nível d’água de rios e lagos, para que sirvam de controle e verificação da compatibilidade dos
resultados com o escoamento normal das águas.
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Quanto ao método de obtenção dos parâmetros de orientação exterior das imagens por
medição direta com o emprego de receptores GNSS e IMU, ressalta-se aqui que: os
parâmetros de orientação exterior das imagens obtidas por medida direta poderão ser
utilizados para o auxílio à aerotriangulação. Os valores finais desses parâmetros devem,
obrigatoriamente, ser determinados por meio da técnica de Aerotriangulação por bloco
utilizando feixes de raios (Bundle Block Adjustment) e ajustamento pelo método dos mínimos
quadrados (MMQ) conforme aqui especificado.
Quando utilizado método de medida direta dos parâmetros de orientação exterior, a
serem utilizados como parâmetros iniciais do ajuste da aerotriangulação, os seguintes critérios
também deverão ser atendidos:
a) O receptor GNSS embarcado deverá permitir a aquisição de dados com freqüência
mínima de 1Hz e registrar as coordenadas no instante de tomada com um erro de sincronismo
inferior a 1ms. O Sistema Inercial (INS) deverá possuir resolução nominal mínima para registrar
as rotações dos eixos da câmara com precisão de 0,02º (dois centésimos de grau);
b) O centro de fase da antena do sistema INS-GNSS embarcada na aeronave deverá ser
rastreado simultaneamente a partir de pelo menos duas estações de monitoramento GNSS
cujas coordenadas deverão obrigatoriamente ser determinadas a partir da Rede Brasileira de
Monitoramento Contínuo, e nas quais as distâncias em relação ao centro de fase da antena
embarcada, não poderão exceder um raio de aproximadamente 60km e;
c) Os receptores a serem utilizados nas estações de solo para o Georreferenciamento
pelo Método Direto deverão possuir configuração de taxa de coleta igual ou menor que 1
segundo.
4.4.2.1 Tolerâncias: As tolerâncias admitidas para a verificação da Aerotriangulação
serão analisadas com base nos resíduos dos pontos de apoio e fotogramétricos.
Para os pontos de apoio, o Erro Médio Quadrático (EMQ) entre as coordenadas obtidas
na Aerotriangulação e as coordenadas de seus respectivos pontos levantados em campo, não
deverá ser superior às seguintes tolerâncias:
a) Erro Médio Quadrático Planimétrico nas componentes X e Y (EMQX, EMQY):
EMQX = 1.3 Ps (onde Ps é o tamanho do pixel da imagem no solo)
EMQY = EMQX
b). Erro Médio Quadrático Altimétrico (EMQZ):
EMQZ = 1.5 *EMQX
Esses valores são estimados para o conjunto de pontos de apoio, a partir das
coordenadas obtidas na Aerotriangulação e seus respectivos valores levantados em campo.
Para os pontos fotogramétricos, o Erro Médio Quadrático (EMQ) obtido entre as
coordenadas obtidas estereoscopicamente nos modelos orientados e as coordenadas de seus
respectivos pontos levantados em campo, não deverá ser superior às seguintes tolerâncias:
a) Erro Médio Quadrático Planimétrico nas componentes X e Y (EMQX, EMQY)
EMQX = 1.6 Ps
EMQY = EMQX
b). Erro Médio Quadrático Altimétrico (EMQZ)
EMQZ = 1.5 EMQX
Esses valores são estimados para o conjunto de pontos fotogramétricos, a partir das
coordenadas obtidas na Aerotriangulação e seus respectivos valores levantados em campo.
Nenhum dos pontos fotogramétricos pode apresentar Erro Máximo superior às seguintes
tolerâncias:
a) Erro Planimétrico para as componentes X e Y (EmaxX, EmaxY):
EmaxX = 4.5 Ps
EmaxY = Emax X
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b) Erro Altimétrico para a componente Z (EmaxZ)
Emaxz = 1.5 EmaxX.
4.4.2.2 Verificação da Qualidade: Para a verificação de qualidade da Aerotriangulação, a
Contratada deverá encaminhar à Contratante o Relatório de Aerotriangulação contendo as
coordenadas dos pontos com os respectivos resíduos medidos no espaço imagem (por foto),
parâmetros de orientação exterior de cada foto (posição e atitude) com os respectivos
resíduos e as coordenadas dos pontos com os respectivos resíduos calculados no espaço
objeto (terreno).
Deverá ser medido em campo, pelo menos, um ponto de verificação a cada cem
modelos, em cada Bloco não poderá haver menos de 5 pontos de verificação. Esses pontos
devem ser lidos fotogrametricamente em 3D em pelo menos duas imagens no processo de
aerotriangulação. A verificação se dará comparando-se as devidas coordenadas ajustadas no
processo de aerotriangulação em relação àquelas medidas em campo.
Deverá ser entregue Relatório de Verificação contendo tabela comparativa das
coordenadas tridimensionais dos pontos fotogramétricos, coletadas estereoscopicamente nos
modelos orientados na estação fotogramétrica, com as coordenadas dos mesmos pontos
obtidas em campo. O Relatório deverá conter também resultados de análises estatísticas de
tendência e exatidão que atestem a qualidade de cada Bloco de acordo com os critérios de
qualidade estabelecidos.
4.5 RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRAMÉTRICA DIGITAL EM ESCALA 1:1.000
A restituição da área será executada através dos registros de dados em meio magnético,
obtidos diretamente de informações provenientes das estações fotogramétricas digitais,
apresentando o registro das coordenadas (x,y,z) em metros, com precisão de duas casas
decimais. A restituição será realizada na escala 1:1000, em níveis de informações, a fim de
permitir sua utilização de forma isolada ou em diversos conjuntos, com vista à utilização em
Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Levantamento Cadastral Imobiliário.
Os elementos lineares e poligonais representados nos níveis de informação serão
traçados usando-se exclusivamente segmentos de ponto, linha e polígono, não sendo
permitida a utilização de arcos, círculos, splines ou elipses.
4.5.1 Elementos a serem restituídos: Os elementos gerados na restituição serão
agrupados em níveis de informações e representados por traços e/ou simbologia compatível
com a escala do mapa. A simbologia deverá ser proposta pela CONTRATADA e aprovada pela
CONTRATANTE. Os elementos visíveis a serem restituídos e seus respectivos níveis de
informação são os especificados no Anexo II deste documento, além de outros elementos que
forem necessários. Toda toponímia deverá ser incorporada no nível de informação como
atributo.
A restituição, representação e armazenamento das entidades que comporão os níveis de
informação de Altimetria, Hidrografia (nascentes-permanentes-intermitentes), Vegetação
(matas – matas ciliares – bosques - árvores isoladas), Culturas, Sistema Viário e Alinhamento
Predial (Quadras) deverão seguir as especificações mínimas descritas a seguir.
4.5.1.1 Altimetria: A altimetria deverá ser representada por curvas de nível
eqüidistantes de 1m (um metro) e curvas mestras eqüidistantes de 5m (cinco metros). As
curvas de nível deverão ser topologicamente fechadas, devendo compor um nível de
informação específico, com os respectivos valores altimétricos incorporados como atributos.
Os pontos cotados através das coordenadas (X,Y, Z), deverão compor um nível de informação
específico, com seus valores de altimetria incorporados como atributos. Deverão ser
posicionados nas seguintes feições:
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a) Bifurcação e interseção de ruas, término de ruas sem saída, avenidas e outros;
b) Passagem de nível;
c) Fundo de vale;
d) Mudanças de greide;
e) Pico de elevações;
f) Depressões;
g) Nível d’água em rios, lagos, lagoas e represas;
h) Canais;
i) Cabeceiras de pontes e viadutos;
j) Barragens;
k) Taludes;
l) Pedreiras.
Os pontos cotados deverão ser menos espaçados em depressões e fundos de vales.
Deverão ser cotadas, dentro da área do município, as alturas dos edifícios, torres ou antenas
situadas na área de abrangência do cone de aproximação da Base Aérea e Aeroporto Civil do
Município, conforme Anexo 13 da Lei de Uso e Ocupação do Solo (PDDUA) do Município de
Santa Maria.
4.5.1.2 Hidrografia, Vegetação e Culturas: A hidrografia - cursos hídricos com suas
nascentes-permanentes-intermitentes – deverá ser representada seguindo os níveis de
informação relacionados no Anexo II, obedecendo aos seguintes critérios:
a) Os rios principais tributários deverão ser representados por polilinhas independentes,
apresentando nós analiticamente coincidentes nos pontos de confluência, com coordenadas
tridimensionais (X,Y, Z);
b) As polilinhas que representam lagos, lagoas, represas, diques e açudes deverão ter
um vértice analiticamente coincidente na entrada e na saída do curso d'água formador;
c) A vetorização da hidrografia deverá ser feita no sentido de montante para jusante.
d) A vegetação (matas – matas ciliares – bosques - árvores isoladas) deverá ser
representada conforme normas cartográficas convencionais (NBR 13.133);
e) As culturas deverão ser representadas conforme normas cartográficas convencionais
(NBR 13.133);
4.5.1.3 Sistema Viário: por Sistema Viário serão considerados os seguintes elementos:
estradas federais, estaduais e municipais (pavimentadas e não pavimentadas), ruas
(pavimentadas e não pavimentadas), caminhos, meio-fio, eixo de logradouro, pinguelas,
túneis, pontes, viadutos, passarelas, ferrovias / trilhos e toponímia do Sistema Viário, etc.
4.5.1.4 Alinhamento Predial (Quadras): As quadras, podem ser formadas pela
agregação de lotes, praças ou becos, não sendo necessariamente definidas pelo meio-fio. Será
feito o armazenamento dos dados das quadras viárias e terá, no mínimo, os seguintes
atributos:
a) Número de identificação do setor;
b) Número de identificação da quadra;
4.5.1.5 Edificações públicas e de grande porte
Praças, Parques ou Similares;
Estádios, Ginásios, Quadras de Esportes ou Similares;
Escolas Públicas (Federal – Estadual – Municipal) e Privadas;
Creches públicas e Privadas;
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Faculdades e Universidades;
Hospitais;
Cemitérios e Crematórios;
Aeroporto, Aeroclube e Campos de Pouso;
Edificações Notáveis, como Shopping Centers, Museus, Teatros, Prédios de
Patrimônio Histórico, Prédios Públicos, Complexos Industriais ou Comerciais.
4.5.1.6 Limites
Limite da zona urbana do 1º Distrito SEDE;
Limite: Bairros
4.5.2 Reambulação, edição e preparação da base para SIG
4.5.2.1 Reambulação: Para inclusão nas plantas e arquivos finais e como
complementação aos trabalhos de restituição digital, há a necessidade de, em campo:
a) Classificar os acidentes naturais e artificiais compatíveis com a escala do mapa;
b) Complementar claros eventuais, decorrentes de sombras ou ângulos mortos
fotográficos;
c) Esclarecer dúvidas sobre detalhes invisíveis nas fotografias e de difícil interpretação
durante a restituição;
d) Identificar omissões de detalhes e retificar os erros de interpretação do operador
durante a restituição;
e) Atualizar e complementar a toponímia geral, inserida como atributo, devendo ser
obrigatoriamente identificados por sua nomenclatura oficial:
- Ruas, avenidas, praças e demais logradouros públicos;
- Referências importantes ou edificações de destaque;
- Prédios da administração federal, estadual e municipal;
- Rodovias e ferrovias;
- Rios, córregos e lagos. Os córregos e rios canalizados deverão ter uma convenção
específica, para serem devidamente diferenciados dos não canalizados.
f) A toponímia (nomes de ruas, praças, rios, etc.) deverá ser obtida a partir de
documentos cartográficos existentes na Prefeitura e em campo, caso tal documentação não
seja suficiente;
g) A toponímia deverá ser incorporada como atributo aos referidos elementos.
4.5.2.2 Edição e preparação da Base Cartográfica para SIG: Os arquivos digitais gerados
na operação de restituição estereofotogramétrica serão complementados e corrigidos, a partir
dos dados reambulados. Para as inserções das informações complementares ou das correções
de toponímia, decorrentes da reambulação, serão observados os mesmos padrões
estabelecidos na restituição estereofotogramétrica. A preparação da Base Cartográfica para
SIG deverá ser em um arquivo único contínuo. Os arquivos digitais dos modelos restituídos
serão editados de acordo com as seguintes prescrições mínimas:
a) As entidades poligonais formadas por polilinhas, tais como lotes, quadras, canteiros
centrais, limites dos assentamentos informais urbanos, praças, açudes, lagos, lagoas, alagados
e outras, deverão ter fechamento analítico, com as coordenadas iniciais e finais
numericamente idênticas;
b) Para os limites das entidades não completamente definidas fisicamente, não se aplica
a exigência da coincidência analítica das coordenadas iniciais e final;
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c) Os polígonos provenientes da restituição ou da reambulação de campo serão
representados individualmente;
d) As polilinhas ou pontos comuns de objetos de natureza diferentes serão coincidentes
analiticamente e constarão do registro de todas as entidades participantes da coincidência;
e) Os polígonos contíguos deverão ter os dados comuns analiticamente coincidentes;
f) Todos os detalhes planimétricos e altimétricos serão editados em suas duas
dimensões (X,Y, Z);
g) Todos os arcos e feições circulares ou elípticas serão representados por segmentos de
reta, com um número mínimo de vértices necessários, para que, na escala de representação,
possam ser visualizados como arco;
h) Todas as feições de mesma natureza serão estruturadas segundo a topologia arco-nó;
i) As curvas de nível deverão compor um nível de informação específico, com os
respectivos valores altimétricos incorporados como atributos.
j) Toda toponímia deverá ser incorporada no nível de informação como atributo e
deverá ser fornecida pela contratante.
k) Deverão ser gerados níveis de informações para Altimetria (curvas de nível),
Hidrografia, Vegetação, Sistema Viário (eixo de logradouros), Alinhamento Predial (quadras),
Edificações Públicas, Limites, enfim, todos aqueles constantes do item 4.5 deste documento,
além dos Marcos da Rede Geodésica implantada – item 4.3, os quais deverão ser
desenvolvidos pela CONTRATADA, que deverá considerar também, a base de dados do Sistema
de Informações Geográficas existente no Escritório da Cidade. O nível de informação “Sistema
Viário”, por exemplo, deverá estar vinculado, através de atributos, a um conjunto de
informações e bancos de dados, tais como: cadastro de denominação de logradouros,
numeração de inicio e final de quadras, comprimento da via, entre outros que forem
necessários.
l) A empresa CONTRATADA deverá desenvolver uma metodologia, a ser aprovada pela
CONTRATANTE, para a atualização desse nível de informações.
m) A CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA, arquivos digitais, em formato ‘SHP’
(shapefile), com níveis de informações de que disponibiliza, que deverá ser atualizado segundo
os critérios desenvolvidos nessa metodologia.
n) O armazenamento dos dados das quadras viárias terá, no mínimo, os seguintes
atributos:
Número de identificação do setor;
Número de identificação da quadra;
o) Os arquivos vetoriais deverão ser entregues em uma base cartográfica contínua em
formato DWG, Shapefile e outro que a Contratada disponibilizar.
4.6 GERAÇÃO DE CARTAS
Deverão ser gerados arquivos digitais articulados e preparados para a plotagem de
cartas. Estes arquivos digitais deverão ser entregues em formatos a serem definidos em
acordo com a CONTRATANTE.
4.6.1 Geração de Cartas Planialtimétricas na Escala 1:1000: Os arquivos digitais,
gerados a partir da restituição, com os níveis de informação relacionados no Anexo II deste
documento, deverão gerar cartas na escala 1:1000. Em cada uma das cartas, será inserida uma
máscara padrão com “layout” desenvolvido pela CONTRATADA e aprovada pela
CONTRATANTE, contendo as seguintes informações:
a) Brasão do Município de Santa Maria e Logomarca do Escritório da Cidade – Autarquia
Municipal;
b) Inscrição: “MAPA DA ÁREA URBANA - 1° DISTRITO – SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA
MARIA/RS”;
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c) Dados do sistema de projeção (UTM);
d) Datum horizontal e vertical;
e) Escalas gráfica e numérica;
f) Período do vôo;
g) Data da restituição, da reambulação e da edição;
h) Articulação das folhas;
i) Quadro das convenções cartográficas;
j) Declinação magnética e data;
k) Convergência meridiana e coeficiente de deformação linear para o centro da folha;
l) Coordenadas geográficas dos cantos da folha;
m) Coordenadas plano-retangulares UTM do reticulado;
n) Classificação da Carta "Classe A";
o) Fotos utilizadas na elaboração da folha: vôo, faixa e número das fotos;
p) Observação: "A PMSM agradece a comunicação de possíveis equívocos ou omissões
verificadas neste mapa";
q) Números de codificação das folhas: Códigos da Articulação Cartográfica no Sistema
Cartográfico Nacional;
r) Entidade executora;
s) Entidade CONTRATANTE,
t) Outras informações que forem necessárias.
A plotagem deverá ser em plotter a laser ou Jat de tinta, colorida, em base poliéster não
deformável de ótima qualidade, transparente, mate ou semi-mate.
4.6.2 Geração de Ortofotos Digitais: Na geração das ortofotos digitais deverão ser
utilizados os procedimentos mínimos descritos a seguir:
a) As ortofotos digitais coloridas na escala 1:1000 deverão ser geradas a partir das
fotografias aéreas da cobertura aerofotogramétrica 1:5000;
b) Deverão ser obtidas por retificação diferencial, geométrica e interpolação
radiométrica das imagens, com pixel de 10 cm no terreno, no caso de câmara digital ou
escaneamento a 1.200 dpi para câmaras analógicas;
c) O Modelo Digital do Terreno (MDT) será obtido a partir dos elementos altimétricos,
da restituição das quebras do terreno e linhas estruturais como: divisores de água, rios, fundos
de vale, rodovias, cortes, aterros, etc., dos pontos cotados e da hidrografia;
d) A ortoprojeção deverá ser realizada a partir das imagens digitais das fotos, do MDT,
dos dados de aerotriangulação e dos parâmetros de calibração da câmara;
e) A correção geométrica visando a eliminar distorções provenientes do relevo e da
projeção cônica das imagens originais será feita a partir da comparação entre as coordenadas
tridimensionais do terreno com as coordenadas planas da fotografia, adotando-se o Sistema
de Projeção UTM;
f) A ortorretificação será complementada por ajuste radiométrico das imagens visando a
eliminar mudanças de luminosidade entre imagens adjacentes e uniformizar o contraste e
tonalidade do produto final, sem perda de informações visuais;
g) As ortofotos deverão ser mosaicadas e recortadas segundo articulação a ser definida
em comum acordo com a CONTRATANTE.
h) A ortofoto deverá ser entregue nos seguintes formatos: ‘GEOTIFF’, com cabeçalho
incluso no formato ‘TFW’ e em outro formato que utilize a compressão de dados. Esta
compressão deverá permitir que imagens de alta resolução sejam armazenadas em arquivos
relativamente pequenos e com perda não significativa de sua qualidade. Esta escolha deverá
ser aprovada pela CONTRATANTE.
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i) Os arquivos vetoriais deverão ser entregues em uma base cartográfica contínua em
formato DWG e Shapefile.
4.6.3 Geração de Ortofotocartas na escala 1:1000: A partir da composição das ortofotos
digitais, deverão ser geradas ortofotocartas na escala 1:1000. Nos casos em que uma
ortofotocarta for composta por mais de uma ortofoto, deverá se proceder a mosaicagem, de
forma a garantir a perfeita coincidência geométrica e radiométrica. Em cada um dos arquivos
dos recortes, será inserida uma máscara padrão, com “layout“ desenvolvida pela
CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE, contendo as seguintes informações:
a) Brasão do Município de Santa Maria e Logomarca do “Escritório da Cidade –
Autarquia do Município de Santa Maria”;
b) Inscrição: “MAPA DA ÁREA URBANA DO 1° DISTRITO – SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA
MARIA”;
c) Dados do sistema de projeção (UTM);
d) Datum horizontal e vertical;
e) Escalas gráfica e numérica;
f) Período do vôo;
g) Data da restituição, da reambulação e da edição;
h) Articulação das folhas;
i) Declinação magnética e data;
j) Convergência meridiana e coeficiente de deformação linear para o centro da folha;
k) Coordenadas geográficas dos cantos da folha;
l) Coordenadas plano-retangulares UTM do reticulado;
m) Classificação da Carta "Classe A";
n) Fotos utilizadas na elaboração da ortofotocarta: vôo, faixa e número das fotos;
o) Números de codificação das folhas: Códigos da Articulação Cartográfica no Sistema
Cartográfico Nacional e ou Municipal;
p) Entidade executora;
q) Entidade CONTRATANTE.
A ortofotocarta deverá ser entregue nos seguintes formatos: ‘GEOTIFF’, com cabeçalho
incluso no formato ‘TFW’ e em outro que utilize a compressão de dados, com padrão cad a ser
definido entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. Esta compressão deverá permitir que
imagens de alta resolução sejam armazenadas em arquivos relativamente pequenos e com
perda não significativa de sua qualidade. Esta escolha deverá ser aprovada pela
CONTRATANTE. A plotagem deverá ser em plotter a layser ou jato de tinta, colorida, com
encapsulamento de cada folha para a conservação com resolução de 600 dpi, em papel
fotográfico.
5. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
A CONTRATADA deverá entregar os produtos descritos abaixo ao final de cada etapa de
trabalho, elaborados conforme especificados no item 4 deste documento. A escolha da mídia
digital dos produtos deverá ser aprovada pela CONTRATANTE.
5.1 O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
a) 01 (um) relatório contendo o plano de trabalho, a descrição da mobilização das
equipes.
5.2 A COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA
A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE:
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a) Certificado de calibração da câmera aerofotogramétrica;
b) Certificado de Aeronavegabilidade e Formulário SEGVOO;
c) 01 (uma) cópia do Plano de Vôo Analítico e 1 (uma) cópia do Plano de Vôo Gráfico
sobre original de Cartas Topográficas nas escalas predefinidas e em meio digital;
d) Relatórios de bordo e os relatórios gerados pela câmara nas tomadas das fotos,
impressos e em meio digital (formato ‘TXT’);
e) 01 (uma) coleção de fotografias aéreas coloridas na escala 1:5000 impressa em papel
fotográfico semi-mate, peso duplo, de ótima qualidade, tamanho 23cmx23cm, com as
informações marginais. As coleções deverão ser entregues devidamente acondicionadas em
bolsas plásticas ou outro tipo de acondicionamento seguro e confiável, contendo etiquetas de
identificação da faixa e o número das fotos ali contidas, conforme especificado;
f) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível, dos arquivos digitais das fotografias
aéreas coloridas, na escala 1:5000, no formato ‘TIFF’ não comprimido;
g) 02 (duas) cópias do fotoíndice da cobertura aerofotogramétrica impresso na escala
1:25000, em papel fotográfico e laminado, articulado conforme o Sistema Cartográfico
Nacional – SCN (escala 1:25.000);
h) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível (CD ou DVD), dos arquivos digitais do
fotoíndice da cobertura aerofotogramétrica contendo o respectivo arquivo vetorial nos
formatos ‘Shapefile’ e ‘DWG’ e as imagens raster no formato ‘GEOTIFF’, com cabeçalho incluso
no formato ‘TFW’;
i) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível (CD ou DVD), dos arquivos digitais do
mosaico da cobertura aerofotogramétrica contendo o respectivo arquivo vetorial nos formatos
‘Shapefile’ e ‘DWG’ (layer individuais por tema correspondentes ao shapes solicitados);
j) Relatório Final contendo um resumo dos trabalhos realizados em cada etapa,
informando a metodologia, os recursos utilizados e outras informações importantes para o
projeto.
5.3 A IMPLANTAÇÃO DE REDE GEODÉSICA
A CONTRATADA deverá implantar a Rede Geodésica e entregar à CONTRATANTE:
a) 02 (duas) cópias do esquema geral, na escala 1: 25.000, da localização dos marcos
implantados, entregues em meio digital (Shapefile e DWG) e impressos;
b) Relatórios dos trabalhos de campo, impressos e em meio digital;
c) Arquivos de rastreio GPS dos marcos implantados e das bases utilizadas, em meio
digital;
d) Relatório das sessões de observações GPS, impressos e em meio digital;
e) Relatório da obtenção das coordenadas ortométricas a partir de um modelo geoidal
local;
f) Relatório final do ajustamento da rede, impresso e em meio digital;
g) Monografias dos marcos implantados, impressos e em meio digital (formato ‘PDF’),
com as fotografias dos marcos implantados, (formato ‘JPG’) e com resolução mínima de 04
Megapixels; O modelo das monografias deve ser semelhante ao modelo utilizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e aprovada pela Contratante;
h) Relatório Final contendo um resumo dos trabalhos realizados em cada etapa,
informando a metodologia, os recursos utilizados e outras informações importantes para o
projeto.
5.4 A GERAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA EM ESCALA 1:1.000
Os produtos a serem entregues pela CONTRATADA são os seguintes:
5.4.1 O Apoio fotogramétrico e Aerotriangulação
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a) Relatório dos pontos e marcos utilizados nos trabalhos de apoio de campo, inclusive
apoio de campo suplementar, entregue em meio digital;
b) Relatórios dos trabalhos de campo, impressos e em meio digital;
c) Relatório das sessões de observações GPS dos pontos e marcos utilizados como apoio
de campo;
d) Relatório dos nivelamentos geométricos utilizados para a determinação das altitudes
ortométricas dos pontos de apoio;
e) Coordenadas dos pontos utilizados como apoio de campo, impressas e em meio
digital;
f) Relatório do Apoio de Campo e Aerotriangulação contendo um resumo dos trabalhos
realizados em cada etapa, informando a metodologia, recursos utilizados e outras informações
importantes para o projeto.
5.4.2 A Preparação da Base Cartográfica para SIG
a) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível, do arquivo digital contínuo com os
atributos conforme especificado no item 4.5 deste documento, em formato shapefile.
5.4.3 A Geração de Cartas em escala 1:1.000
a) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível, dos arquivos digitais das cartas
planialtimétricas na escala 1:1000 conforme especificado no item 4.5 deste documento,
b) 02 (duas) plotagens impressas coloridas das cartas planialtimétricas na escala 1:1000,
articuladas segundo o Sistema Cartográfico Nacional e ou Municipal conforme especificado no
item 4.5 deste documento;
c) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível, dos arquivos digitais das
ortofotocartas na escala 1:1000, conforme definido no item 4.6;
d) 02 (duas) plotagens impressas coloridas das ortofotocartas na escala 1:1000,
conforme definido no item 4.6 (a plotagem deverá ser colorida, em base poliéster não
deformável de ótima qualidade).
e) 02 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível, dos arquivos digitais gerados na
restituição estereofotogramétrica, contendo os níveis de informação relacionados no Anexo II
deste documento e especificados no item 4.5, entregues no formato “DWG” e “Shapefile”;
f) 2 (duas) cópias gravadas, em mídia compatível (CD, DVD), dos arquivos digitais das
ortofotos coloridas, articuladas, na escala predefinida de 1:5000, conforme especificado no
item 4.6;
5.4.4 O Relatório Final de Projeto: Relatório Final contendo um resumo dos trabalhos
realizados em cada etapa, informando a metodologia, os recursos utilizados e outras
informações importantes para o projeto.
5.4.5. Capacitação e Treinamento: A Contratada deverá realizar atividade de
capacitação e treinamento para os servidores municipais, voltada ao manuseio dos
aerofotogramas e do banco de dados, em software adequado para o posterior
desenvolvimento das atividades (40 horas).
6 CONTROLE DE QUALIDADE
Todos os serviços deverão ser executados de acordo as disposições do Decreto–lei nº
1.177, de 21 de Junho de 1971, regulamentado pelo Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997,
e demais legislação pertinente.
Somente serão aceitos os mapeamentos, com seus respectivos produtos, que
atenderem às especificações de precisão aplicáveis a uma carta Classe A, definidas no Decreto
n.º 89.817, de 20 de Junho de 1984.
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A CONTRATADA deverá utilizar-se de mecanismos de controle de qualidade de forma a
evitar informações imprecisas, inconsistentes ou incorretas, devendo informar a natureza
destes mecanismos em sua proposta técnica.
A CONTRATANTE efetuará, diretamente através de seus funcionários ou por contratação
de terceiros, o acompanhamento e a verificação preliminar e final de todas as etapas dos
trabalhos.
A CONTRATANTE poderá realizar reuniões técnicas periódicas com a CONTRATADA para
dirimir eventuais dúvidas sobre os serviços executados e para determinar diretrizes de atuação
que visem à uniformização e à padronização de procedimentos para garantir a qualidade dos
produtos finais.
7 PRAZO
O prazo para execução e finalização de todos os serviços deverá ser de 10 (dez) meses,
respeitados os prazos definidos para cada etapa, quando da emissão de Ordem de Execução
de Serviço ou cronograma específico.
8 PERFIL DA EMPRESA
A Empresa contratada deve ter reconhecimento no mercado nacional e/ou internacional
na área de engenharia cartográfica e aerolevantamentos, sendo admitida a participação de
Empresas Consorciadas nacionais e estrangeiras, desde que respeitada a legislação brasileira
vigente.
A Empresa deverá apresentar:
a) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA;
b) Certidão de Registro Profissional, emitido pelo CREA ou por este visada, do
profissional responsável pelo serviço, devendo comprovar seu vínculo com a empresa através
de a) contrato ou documento equivalente com firma reconhecida; b) cópia de Carteira de
Trabalho registrada.
c) Cópia da inscrição no Ministério da Defesa na categoria “A”, nos termos do Decreto nº
2278 de 17/07/97 e portaria nº 637-SC-62/FA-61, de 05.03.98
d) Cópia da Portaria outorgada pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, antigo
DAC (Departamento de Aviação Civil), autorizando o funcionamento da empresa de serviços
especializados de aerofotogrametria, conforme determina o Decreto n.º 5.731 de 20/03/2005.
9 DISPOSIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA deverá apresentar, para análise e aprovação da CONTRATANTE, o
planejamento completo do projeto, com descrição detalhada de cada etapa a ser executada.
Ao término de cada etapa definida no Cronograma de atividades, apresentado neste
documento, a CONTRATADA apresentará relatórios de atividades e os produtos
correspondentes, para análise e aprovação da CONTRATANTE.
Para viabilizar a análise e a verificação dos trabalhos em execução e dos respectivos
produtos, a CONTRATADA deverá permitir à CONTRATANTE ou a seu preposto o acesso às suas
instalações, equipamentos e demais recursos utilizados para a execução dos serviços.
Todos os materiais e relatórios preliminares ou intermediários aos produtos
especificados em cada etapa do projeto deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE, sempre
que solicitado, durante o período de vigência do contrato. Ao término do contrato, a
CONTRATANTE especificará quais os materiais intermediários que lhe serão entregues.
As fases de execução dos serviços relativos à Restituição, Reambulação e Edição serão
executadas em etapas a serem definidas pela CONTRATANTE.
Para viabilizar a análise e a verificação dos trabalhos em execução e dos respectivos
produtos, a CONTRATADA deverá permitir à CONTRATANTE ou a seu preposto o acesso às suas
instalações, equipamentos e demais recursos utilizados para a execução dos serviços.
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Todos os materiais e relatórios preliminares ou intermediários aos produtos
especificados em cada etapa do projeto deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE, sempre
que solicitado, durante o período de vigência do contrato. Ao término do contrato, a
CONTRATANTE especificará quais os materiais intermediários que lhe serão entregues.
As fases de execução dos serviços relativos à Restituição, Reambulação e Edição serão
executadas em etapas a serem definidas pela CONTRATANTE.
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ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

140k
m2
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ANEXO II: NÍVEIS DE INFORMAÇÃO
NÍVEIS DE INFORMAÇÃO - DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE INFORMAÇÃO
Nível Estrutura

Estrutura

DADOS CARTOGRÁFICOS
Moldura

linha

Articulação
Toponímia (Articulação)
Malha: Coordenadas UTM – SIRGAS 2000

linha

Toponímia (Malha: Coordenadas UTM – SIRGAS 2000)
Escala Gráfica – Escala Numérica
Indicação: Referência de Fotografias Utilizadas (Vôo–Faixa Vôo–Numeração das fotos)

texto

Toponímia (Indicação: Referência de Fotografias Utilizadas)

texto

Legendas

texto

APOIO TERRESTRE
Pontos de Apoio de 1ª ordem (horizontal)

ponto

Pontos de Apoio: Básico Horizontal

ponto

Pontos de Apoio: Básico Vertical

ponto

Pontos de Apoio: Básico Horizontal/Vertical

ponto

Pontos da Rede Geodésica de Referência Municipal (implantada)

ponto

Toponímia (Rede Geodésica de Referência Municipal)

texto

ALTIMETRIA
Curva de Nível Mestra
Toponímia (Curva de Nível Mestra)

texto

Curva de Nível Intermediária
Toponímia (Curva de Nível Intermediária)

texto

Pontos cotados

ponto

Toponímia (Pontos cotados)

texto

HIDROGRAFIA
Rios, rios canalizados, arroios, córregos.

linha

Barragens

polígono

Toponímia (Rios, Arroios, Córregos e Barragens)

texto

Lagos, Lagoas

polígono

Toponímia (Lagos e Lagoas)

polígono

Represas

polígono

Nascentes

Ponto ou polígono

Toponímia (Represas e Nascentes)

texto

Drenos

linha

Valas

linha

Canais

linha

Toponímia (Canais)

texto

Banhados e Áreas sujeitas a Inundações e Alagamentos

polígono
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Nível Estrutura

Estrutura

Cursos d’água Intermitentes

linha

VEGETAÇÃO
Vegetação (Matas, Bosques)

polígono

Vegetação (Árvores isoladas)

ponto

Toponímia (Vegetação)

texto

Culturas

polígono

Toponímia (culturas)

texto

EXPLORAÇÃO
Áreas de Extração Mineral

polígono

Toponímia (Extração Mineral)

texto

ENERGIA/GRANDES TUBULAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
Postes

ponto

Torres de Abastecimento de Energia

ponto

Torres de Telecomunicação (Rádio – TV e Telefonia Celular)

ponto

Toponímia (Torres)

texto

SISTEMA VIÁRIO
Toponímia (Sistema viário)

texto

Eixos das Rodovias e logradouros

linha

Meio-fio

linha

Separador Físico de Via (canteiro central, mureta, canalizador físico de tráfego)

linha

OBRAS DE ARTE
Passarelas

linha

Toponímia (Passarelas)

texto

Pontes e Viadutos

linha

Toponímia (Túneis, Pontes e Viadutos)

texto

Rótulas
ESTAÇÕES E TERMINAIS
Terminais Rodoviários

linha

Toponímia (Terminais Rodoviários)

texto

ALINHAMENTO PREDIAL (QUADRAS)
Alinhamento Predial Definido (Contorno das quadras)

linha

Limite de Propriedade (Muro - Grade – Cerca ou similar)

linha

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DE GRANDE PORTE
Praças, Parques ou Similares

polígono

Toponímia (Praças, Parques ou Similares)

texto

Estádios, Ginásios, Quadras de Esportes ou Similares

polígono

Toponímia (Estádios, Ginásios, Quadras de Esportes ou Similares)

texto

Escolas Públicas (Federal – Estadual – Municipal) e Privadas

polígono

Toponímia (Escolas Públicas e Privadas)

texto

Creches públicas e Privadas

polígono

Toponímia (Creches Públicas e Privadas)

texto
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Nível Estrutura

Estrutura

Faculdades e Universidades

polígono

Toponímia (Faculdades e Universidades)

texto

Hospitais

polígono

Toponímia (Hospitais)

texto

Cemitérios e Crematórios

polígono

Toponímia (Cemitérios e Crematórios)

texto

Aeroportos, Aeroclubes e Campos de Pouso

polígono

Toponímia (Aeroportos, Aeroclubes e Campos de Pouso)

texto

Edificações Notáveis, como Shopping Centers, Museus, Teatros, Prédios de
Patrimônio Histórico, Prédios Públicos, Complexos Industriais ou Comerciais
Toponímia (Edificações Notáveis)

polígono
texto

LIMITES
Limite da zona urbana do 1º Distrito SEDE

polígono

Toponímia (limite da zona urbana do 1º Distrito SEDE)

texto

Limite: Setores Fiscais

polígono

Toponímia (Limite: Setores Fiscais)

texto

Limite: Bairros

polígono

Toponímia (Limite: Bairros)

texto
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ANEXO III: MODELO DE MARCO
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO
Período / mês
Item

Descrição atividades

Quantidade

Unidade
1

Planejamento
1

das

atividades

e

cobertura aerofotogramétrica na

140

km

2

escala 1:5000
Implantação,

materialização

e

ajustamento de Rede de Vértices
2

Geodésicos

de

coordenadas

50

planialtimétricas para o Município

Marco
geodésico

de Santa Maria.

3

Geração Base Cartográfica escala
1:1.000

3.1

Apoio fotogramétrico

3.2

Aerotriangulação

3.3

3.4

4

5

Restituição

estereofotogramétrica

na escala 1:1000
Reambulação, Edição gráfica.
Preparação da base cartográfica
para SIG (shapes)
Geração

de Cartas em

escala

1:1.000, composição e plotagem
Geração

de

ortofoto

140

km

2

140

km

2

140

km

2

140

km

2

140

km

140

km

40

Horas

e

ortofotocartas digitais na escala
6

1:1000, composição e plotagem das
ortofotocartas na escala 1:1000 e
demais plotagens.
Capacitação e Treinamento aos
servidores

7

municipais,

para

manipulação dos aerofotogramas e
do banco de dados, em software
adequado.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Garantia Bancária de Execução (Condicional)
O presente Contrato é feito no dia _____ de ___________ de ______ entre de __________
(doravante chamado de “o Fiador”) de um lado e de __________ de __________
(doravante chamado de “o Contratante”) do outro lado.
Considerando que
1)
O presente Contrato complementa um contrato (doravante denominado de o
Contrato) feito entre _____de __________(doravante chamada de Prestadora de Serviço)
de um lado, e o Contratante do outro lado, pelo qual a Prestadora de Serviço concordou e se
comprometeu a realizar os serviços de ___________ pela quantia de __________ sendo o
Preço de Contrato e
(2)
O Fiador concordou em garantir a devida execução do Contrato da forma que
aparece doravante
Portanto, assim, o Fiador neste ato concorda com o Contratante que quando:
(1)

um aviso por escrito da Prestadora de Serviço for recebido pelo Fiador, ou

(2)

um aviso por escrito do Árbitro for recebido pelo Fiador, ou

(3)
uma arbitragem obrigatória ou sentença de Tribunal confirmando que a
quantia da Garantia é pagável ao Contratante,
O Fiador irá identificar e pagar ao Contratante a quantia de ___________, __________
sendo essa quantia pagável nos tipos e proporções de moedas correntes nas quais o Preço
de Contrato for pagável, desde que o Contratante ou seu representante autorizado tenha
avisado ao Fiador nesse sentido e tenha feito uma reclamação contra o Fiador no máximo
até a data de emissão do Certificado de Responsabilidade pelos Defeitos.
O Fiador não deverá ser liberado nem isentado de sua Garantia por um acordo feito entre a
Prestadora de Serviço e o Contratante, com ou sem o consentimento do Fiador, ou por
qualquer alteração nas obrigações executadas pela Prestadora de Serviços, ou por
qualquer omissão por parte desta última, quanto ao pagamento, tempo, execução ou outra
coisa, e qualquer aviso ao Fiador sobre qualquer um desses arranjos, alterações, ou
omissões é, neste ato, expressamente recusado.
Dado sob a nossa tutela na data mencionada no início deste documento.
Assinado por _______________________________________________________________
e em nome do Fiador na presença de __________________________________________
Assinado por _______________________________________________________________
e em nome do Contratante na presença de ______________________________________
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Garantia Bancária de Execução (Incondicional)
Para: _______________
Considerando que __________ (doravante chamado de “a Prestadora de Serviços”) se
comprometeu, em consequência do Contrato Nº __________ datado de __________ a
executar ________________ (doravante chamado de “o Contrato”).
E considerando que foi estipulado por V.S. no referido Contrato que a Prestadora de
Serviço deverá fornecer a V.S. uma Garantia Bancária por um banco reconhecido pela
quantia especificada no mesmo como garantia por cumprimento das obrigações dela, de
acordo com o Contrato;
E considerando que concordamos em dar à Prestadora de Serviço essa Garantia Bancária;
Portanto, então, afirmamos neste ato que somos Fiador e responsável para V.S. em
nome da Prestadora de Serviço, até um total de _________, _________sendo tal quantia
pagável nos tipos e proporções nas quais o Preço de Contrato seja pagável, e nos
comprometemos a pagar a V.S., em sua primeira demanda por escrito e sem objeção nem
argumento, qualquer quantia ou quantias dentro dos limites de __________ como foi
mencionado acima sem necessidade de provar ou de mostrar fundamentos ou motivos para
sua demanda pela quantia especificada acima.
Neste ato, renunciamos à necessidade de V.S demandar o referido débito da Prestadora de
Serviço antes de nos apresentar a demanda.
Além disso, concordamos que nenhuma alteração ou adição a, ou outra modificação dos
termos do Contrato ou dos Serviços a serem executados lá, sob ou de qualquer um dos
documentos do Contrato que possa ser feita entre V.S. e a Prestadora de Serviço deverá, de
qualquer forma, nos isentar de qualquer responsabilidade sob a presente Garantia, e nós,
neste ato, recusamos o aviso de qualquer uma de tais mudanças, adições, ou modificações.
A presente garantia será válida até uma data 28 dias a partir da data de emissão do
Certificado de Conclusão.
Signature and Seal of the Guarantor ___________________________________________
Assinatura e carimbo do Fiador _______________________________________________
Nome do Banco ________________________________________________
Endereço ________________________________________________
Data ________________________________________________
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Garantia de Execução
Pela presente Garantia, _________ na qualidade de Principal (doravante chamado de
“a Prestadora de Serviço”) e __________ na qualidade de Fiador (doravante chamado de “o
Fiador), são mantidos e firmemente vinculados a __________ na qualidade de Credor
(doravante chamado de “o Contratante”) na quantia de_____________ para o pagamento
de cuja quantia a ser feito completamente nos tipos e proporções de moedas correntes nas
quais o Preço de Contrato é pagável a Prestadora de Serviço e o Fiador se obrigam, e a seus
herdeiros, executadores, administradores, sucessores e cessionários, conjuntamente e
individualmente, firmemente por todos os aqui presentes.
Considerando que a Prestadora de Serviço fez um contrato com o Contratante datado
do dia _____de ________ de _____, para _______ de acordo com os documentos, planos
especificações, e alterações dos mesmos, os quais, na medida em que for previsto no presente
fazem por referência, parte do presente e são, doravante, denominados de o Contrato.
Portanto, então, a Condição da presente Obrigação é tal, que se a Prestadora de Serviço vier
prontamente e fielmente executar o referido Contrato (incluindo todas as alterações ao
mesmo), então essa obrigação não terá validade; caso contrário, ela permanecerá em pleno
vigor e efeito. Sempre que a Prestadora de Serviço estiver, e for declarada pelo Contratante
como estando em falta sob o Contrato, tendo o Contratante executado as suas obrigações
abaixo disso, o Fiador poderá prontamente sanar a falha, ou deverá prontamente:
(1)
concluir o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou
(2)
obter uma Proposta ou propostas de concorrentes qualificados para
apresentação ao Contratante para concluir o Contrato, de acordo com seus termos e
condições, e na determinação pelo Contratante e o Fiador do Licitante de menor proposta de
providenciar um Contrato entre esse Licitante e o Contratante e disponibilizar à medida
que o trabalho avance (embora deva haver uma falha ou uma sucessão de falhas sob o
Contrato ou Contratos de conclusão arranjada sob o presente parágrafo) recursos suficientes
para pagar o custo de conclusão, menos o saldo do Preço de Contrato; mas não excedendo,
inclusive, outros custos e perdas para os quais o Fiador possa ser responsável consoante o
presente, a quantia estabelecida no primeiro parágrafo do presente documento. O termo
“Saldo do Preço de Contrato” usado no presente parágrafo deverá significar a quantia
total a pagar pelo Contratante à Prestadora de Serviço sob o Contrato, menos a quantia
propriamente paga pelo Contratante à Prestadora de Serviço; ou
(3)
Pagar ao Contratante a quantia exigida pelo mesmo para concluir o Contrato
de acordo com seus termos e condições, até um total não superior à quantia da presente
Garantia.
O Fiador não deverá ser responsável por uma quantia maior do que a penalidade
especificada da presente Garantia
Qualquer processo sob a presente Garantia deve ser instituído antes do término de
um ano a partir da data de emissão do Certificado de Conclusão.
Nenhum direito de ação deverá caber na presente Garantia a, ou pelo uso de qualquer
pessoa ou corporação além do Contratante, denominado no presente ou seus herdeiros,
executores, administradores, sucessores e cessionários do Contratante.
Por ser expressão da verdade, a Prestadora de Serviço apôs sua firma e seu carimbo, e o
Fiador fez com que todos os presentes apusessem seu carimbo comercial devidamente
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atestados pela assinatura de seu representante legal, no dia _____ de _______ de _____.
Assinado por ______________________________________________________________
Em nome de ______________________________________________________________
Na qualidade de ___________________________________________________________
Na presença de ____________________________________________________________
Data _____________________________________________________________________

Assinado por ______________________________________________________________
Em nome de ______________________________________________________________
Na qualidade de ___________________________________________________________
Na presença de ____________________________________________________________
Data _____________________________________________________________________
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Aviso de Licitação
Data: 26 de janeiro de 2012
Acordo de Empréstimo nº 7648-BR
Edital ICB nº 002/2011
1.
O Município de Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul, recebeu um empréstimo do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"),
no montante de US$ 13.950.000,00 (treze milhões novecentos e cinqüenta mil de dólares
americanos) para o financiamento do Projeto Santa Maria 2020, e pretende aplicar parte dos
recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para contratação
de empresa para execução de serviços técnicos especializados de levantamento
aerofotogramétrico para o município de Santa Maria.
2.
O Município de Santa Maria, doravante denominado "Comprador", solicita propostas
fechadas de Concorrentes elegíveis para o fornecimento dos Serviços referidos no Item 1
acima e descritos nas Especificações Técnicas (Seção VIII do Edital).
3.
Um conjunto completo dos Documentos de Licitação, em inglês e português, pode
ser adquirido pelos concorrentes interessados por meio de um pedido por escrito para o
endereço descrito abaixo ou então pela internet, no seguinte endereço: www.pdmi.com.br
- Município de Santa Maria - Guia de Licitações - Editais. No primeiro caso, os Documentos
de Licitação serão enviados através de correio eletrônico.
4.
As propostas deverão ser encaminhadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO BANCO MUNDIAL - RUA VENÂNCIO AIRES, 2277 - 2º
ANDAR, SANTA MARIA - RS - BRASIL, CEP 97.010-005, até o dia 16.03.2012, às 09h00
(horário de Brasília). Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas na
presença dos representantes dos concorrentes que desejarem comparecer pessoalmente
no endereço acima no dia 16.03.2012, às 09h00 (horário de Brasília). Todas as propostas
devem ser acompanhadas por uma "Garantia da Proposta", conforme IAC 17.2.
5.
Os serviços devem ser executados conforme descrito na Seção VIII, Especificações
Técnicas do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO BANCO MUNDIAL
RUA VENÂNCIO AIRES, 2277 - 2º ANDAR
SANTA MARIA - RS
CEP 97.010-005
BRASIL
_________________________
Alexandre Niederauer
Presidente da Comissão

