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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
 
PROCESSO: 535/2017. 
 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de levantamento topográfico 
planialtimétrico cadastral e levantamento aerofotográfico ou imagem de satélite de alta 
resolução com geoprocessamento das imagens da área da Favela do Dique da Vila Gilda. 
 
APRESENTAÇÃO E ABERTURA: Sala da Comissão Permanente de Licitações localizada na 
Praça dos Andradas, 12, 5º. Andar, Centro, Santos/SP. 
 
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 08/12/2017, às 15:00h.  
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente 
após o término do prazo acima, em ato público. 
 
RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Na Assessoria de Licitações 
na Praça dos Andradas, 12, 4º andar, Centro – Santos, SP, das 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 
18:00 horas , telefones (13) 3211-8520, fax: (13) 3211-8526, email: 
aslic@cohabsantista.com.br. 
 
VISTORIA: A licitante interessada em participar deste certame poderá vistoriar, com o 
acompanhamento de servidor desta COHAB/ST, o local onde será efetuado o serviço 
objeto desta, durante o período compreendido entre esta data e aquela prevista para a 
abertura dos envelopes documentação, com o objetivo de inteirar-se das condições e 
grau de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário junto à 
Assessoria de Licitações na Praça dos Andradas, 12, 4º andar, Centro – Santos, SP, das 
8:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00 horas , telefones (13) 3211-8520, fax: (13) 3211-8526, 
email: aslic@cohabsantista.com.br. 
 
1- CONSIDERAÇÃO INICIAL  
 
A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço unitário. O objeto 
contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, 
acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
2- BASE LEGAL, ANEXOS E RESERVA DE RECURSOS 
 
2.1- A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
atualizada pelas Leis Federais nº 8.883, de 8 de junho de 1994, nº 9.032, de 28 de abril de 
1995, nº. 9.648, de 27 de maio de 1998 e nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e de forma 
suplementar, pela Lei Estadual 6.544, de 22 de novembro de 1989, com as respectivas 
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alterações e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 
 
2.2- Integram este Edital os Anexos de I a VII, a saber: 
Anexo I – Recibo de retirada de edital. 
Anexo II – Termo de referência. 
Anexo III – Proposta comercial. 
Anexo IV – Minuta de contrato. 
Anexo V – Carta Credencial. 
Anexo VI – Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte. 
Anexo VII – Modelo arquivo declarações (fase habilitação). 
Anexo VIII – Atestado de Vistoria. 
 
2.3- A despesa total orçada em R$ 157.322,23 (cento e cinqüenta e sete mil, trezentos e 
vinte e dois reais e vinte e três centavos). 
 
2.4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da presente aquisição 
correrão a conta nº 1.2.01.01.61 – Dique da Vila Gilda – CTR nº 0218.840.60/2007. 
 
2.5. Verba prevista no Convênio vinculado ao contrato de repasse nº 218.840-60/07, 
firmados entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada 
pela Caixa Econômica Federal – CEF e o Município de Santos. 
 
VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO - O valor máximo para contratação oriunda desta 
licitação está estimado em R$ 157.322,23 (cento e cinqüenta e sete mil, trezentos e vinte 
e dois reais e vinte e três centavos). 
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1- Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital; 
 
3.1.1- Para a participação os interessados deverão ter seu certificado de registro cadastral 
válido junto ao COHAB/ST, ou procederem na forma do item 3.1.2;  
 
3.1.2- Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissão Permanente de 
Licitações, até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimentos das propostas, toda 
documentação relacionada nos itens 4.2.1 e 4.2.2; 
 
a) Os documentos deverão ser: 
  
a1) Protocolados no setor de PROTOCOLO localizado na Praça dos Andradas, 12, 6º andar, 
Centro – Santos, SP, e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações; ou 
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a2) Encaminhados pelo e-mail aslic@cohabsantista.com.br, sendo imprescindível a 
apresentação dos originais na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação), 
antes de sua abertura. 
 
b) O restante da documentação, relacionada nos itens 4.2.3 a 4.2.5, deverá ser entregue 
na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação). 
 
3.2- Não será permitida a participação de empresas: 
 
3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.3- Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da 
Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 
e impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99; 
 
3.2.5- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
 
3.2.6- Não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no 
item 3.1.2. 
 
4- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração 
conforme modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital visando ao exercício do direito 
de preferência e fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal, e 
apresentada, preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Documentação) e nº 2 
(Proposta Comercial). 
 
Para a habilitação, todos os licitantes deverão ter inscrição válida no Cadastro de Registro 
de Fornecedores da COHAB/ST ou apresentar a Documentação Completa. A 
documentação de habilitação deverá ser apresentada no Envelope nº 1, na seguinte 
conformidade:  
 
4.1- No que se refere ao Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores da COHAB/ST: 
 
4.1.1- O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do objeto desta licitação; 
 
4.1.2- O licitante regularmente cadastrado, detentor do Certificado de Registro Cadastral 
de Fornecedores da COHAB/ST terá sua condição de habilitação verificada pela Comissão 
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Permanente de Licitações. As informações obtidas serão impressas e juntadas ao 
respectivo processo; 
 
4.1.3- Se no cadastro de registro de Fornecedores da COHAB/ST o licitante não estiver 
habilitado, ou se não constar algum dos documentos exigidos nos subitens 4.2.2 e 4.2.3, 
ou se esses documentos estiverem com a validade vencida, o licitante deverá apresentar 
documento equivalente válido; 
 
4.1.4- O cadastro junto ao registro de Fornecedores da COHAB/ST deverá ser 
complementado: 
 
a) Pela documentação disposta no subitem 4.2.4 - “Qualificação Técnica/Operacional”; 
 
b) Pelas declarações constantes do subitem 4.2.5 - “Outras Comprovações”. 
 
4.2- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar: 
 
4.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula 
de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  
 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária;  
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;  
 
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.  
 
4.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  
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c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a 
Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  
 
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à 
sede ou do domicílio do licitante;  
 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS);  
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 
com Efeito de Negativa.  
 
A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória a 
apresentação durante a fase de habilitação dos documentos exigidos nas alíneas de “a” a 
“e” deste subitem, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação.  
 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta COHAB/ST, para a regularização da 
documentação, com emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. A não regularização da documentação implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos 
licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório.  
 
4.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica;  
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica;  
 
b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.  
 
4.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL  
 
a) Qualificação Operacional:  
 
a1) Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e 
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Urbanismo - CAU, em nome do licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação;  
 
a2) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, necessariamente em 
nome do licitante e indicar a execução de, no mínimo, 168.245,64 m2 de serviços 
similares;  
 
a3) A comprovação a que se refere a alínea “a2” poderá ser efetuada pelo somatório das 
quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante.  
 
b) Qualificação Profissional  
 
b1) Original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por 
servidor da administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial de Certidões 
de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo CREA ou CAU e em nome do responsável técnico 
que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados e que faça parte do 
quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 251 do Tribunal de Contas, na data 
fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços 
de mesmas características às do objeto desta licitação. 
 
c)  ATESTADO DE VISITA a ser fornecido pela DIRETORIA TÉCNICA DA COHAB/ST. 
- A empresa receberá o ATESTADO de sua visita técnica a ser fornecido pela Diretoria 
Técnica da COHAB/ST. 
- O AGENDAMENTO da visita técnica deverá ser efetuado junto a Assessoria de Licitações, 
através do telefone (13) 32118520, devendo o interessado credenciar a(as) pessoa(s) que 
comparecerão na visita técnica e horário. 
- As visitas técnicas poderão ser agendadas em dias úteis durante o período 
compreendido entre esta data e aquela prevista para a abertura dos envelopes 
documentação, das 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00 horas. 
- Caso a empresa não tenha interesse em realizar a vistoria técnica deverá requerer 
formalmente à Comissão Especial de Licitação a sua dispensa por meio do e-mail: 
aslic@cohabsantista.com.br até o primeiro dia útil que anteceder a sessão de abertura, 
devendo OBRIGATORIAMENTE constar no requerimento DECLARAÇÃO DA EMPRESA 
PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO DE QUE A MESMA CONHECE O LOCAL EM REFERÊNCIA E 
QUE DEVERÁ ABSTER DE FUTURAS MANIFESTAÇÕES. 
 

                                                           
1 SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional 
pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 
empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 
dos serviços. 

mailto:aslic@cohabsantista.com.br
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 4.2.5- OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 
Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel 
timbrado, conforme Anexo VII deste Edital, atestando que:  
 
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal;  
 
b) A empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 
estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;  
 
c) Que não possui em seu quadro societário ou de empregados ou contratados, 
servidores públicos da ativa, ou empregados de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista federal e/ou municipal. 
 
d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador 
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela 
condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo 
ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;  
 
e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento 
da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;  
 
f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer 
dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 
nº147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos conheço na íntegra. 
 
4.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:  
 
4.3.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;  
 
a) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 
COHAB/ST aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;  
 
4.3.2- Poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja apresentado o original 
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para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão 
da imprensa oficial;  
 
4.3.3- Não serão aceitos protocolos de entrega de certidões ou de outros documentos 
exigidos neste Edital;  
 
4.3.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz;  
 
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de 
ambos os estabelecimentos, disposta nos subitens 4.2.1 a 4.2.5;  
 
4.3.5- A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta direta na 
internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de 
documentos obtidos por este meio eletrônico.  
 
4.3.6- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte 
externa: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
PROCESSO 0535/2017 

"ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO" 
DENOMINAÇÃO DO LICITANTE 

 
4.4- O licitante será inabilitado quando:  
 
4.4.1- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação 
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, 
não se admitindo complementação posterior;  
 
4.4.2- Algum documento apresentar falha não sanável na sessão.  
 
4.5- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado 
na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para 
futuras licitações.  
 
5 – PROPOSTA  
 
5.1- O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado ou 
impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e 
assinado pelo licitante ou seu representante legal.  
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5.2- A proposta deverá conter as seguintes indicações:  
 
5.2.1- A denominação, endereço/CEP, e-mail, telefone, CNPJ do licitante e data;  
 
5.2.2- Valores referentes a material, mão de obra e subtotal por item/subitem de serviço, 
totais e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em algarismos e o preço total geral com BDI 
em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da 
presente licitação;  
 
5.2.3- Prazo de execução dos serviços de até 90 (noventa) dias corridos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados 
da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços;  
 
5.2.4- Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data da apresentação dos envelopes; 
 
5.2.5- Prazos de garantia:  
 
a) Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo.  
 
5.2.6- Declaração, sob as penas da lei, de que objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.  
 
5.2.7- Declaração de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;  
 
5.3- É vedada apresentação de proposta parcial para esta contratação, devendo o 
licitante contemplar todos os itens que a integram.  
 
5.4- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
5.5- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua 
parte externa:  
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
PROCESSO 0535/2017 

 “ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL” 
DENOMINAÇÃO DO LICITANTE 
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6 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E HABILITAÇÃO  
 
6.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e 
a proposta comercial deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de 
Licitações, localizada na Praça dos Andradas, 12, 5º. andar, Centro, Santos - SP, CEP: 
11.010-904, até o horário previsto neste Edital para a apresentação da proposta.  
 
6.2- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão 
pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da 
empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão;  
 
6.2.1- Caso o representante legal do licitante delegue esta função para um terceiro, este 
deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo V deste Edital, ou procuração 
pública ou particular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem 
a outorgou;  
 
6.2.2- Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de 
dois representantes ou mais para um mesmo licitante.  
 
6.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das 
condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato 
público no horário e local estabelecidos neste Edital;  
 
6.3.1- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão 
conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e também 
pelos representantes presentes.  
 
6.4- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão 
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à 
interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 
(proposta comercial);  
 
6.4.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 6.4, a Comissão marcará e divulgará, 
oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).  
 
6.4.2- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão 
fechados e deverão ser retirados pelos interessados depois de transcorrido o prazo legal 
sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do 
recurso, após o que serão inutilizados.  
 
6.5- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as 
ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações e pelos representantes devidamente credenciados.  
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6.6- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do 
Município de Santos.  
 
6.7- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação deverão 
ser protocolados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata no setor de PROTOCOLO, localizado na Praça dos Andradas, 12, 6º andar, 
Centro, Santos - SP, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao 
Presidente desta Companhia de Habitação da Baixada Santista – COHAB/ST;  
 
6.7.1- Admitem-se recursos por intermédio de e-mail (aslic@cohabsantista.com.br), 
ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no 
PROTOCOLO no prazo de 48 horas.  
 
6.8- Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações nas fases de 
habilitação e julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a decisão, serão 
encaminhados à Presidência para decidir sobre os mesmos, sendo que, em seguida:  
 
6.8.1- Na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das 
propostas;  
 
6.8.2- Na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a 
homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor. 
 
7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
 
7.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às 
disposições deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações.  
 
7.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa 
finalidade, a Comissão Permanente de Licitações tomará o preço total geral com BDI de 
cada proposta.  
 
7.3- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço total geral 
com BDI;  
 
7.3.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.  
 
7.4- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão 
pública, para a qual serão convocados os interessados.  
 
7.5- Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 
de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores a proposta primeira classificada;  
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7.5.1- Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 7.5, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;  
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta;  
 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.5, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
exercer a preferência e apresentar nova proposta;  
 
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação.  
 
7.5.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  
 
7.5.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 7.5, na ordem classificatória, para o exercício do direito de 
preferência;  
 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 7.5.3, será declarada a melhor oferta aquela 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8- CONTRATAÇÃO  
 
8.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 
termo de contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a 
critério desta COHAB SANTISTA, sob pena de decair do direito à contratação se não o 
fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
8.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade, esta COHAB SANTISTA verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada;  
 
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação 
de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com prazos de 
validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar.  
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9 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO  
 
As condições de execução e pagamento do objeto estão dispostas na Minuta do Contrato 
- Anexo IV deste Edital.  
 
10 – SANÇÕES  
 
10.1. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem prejuízo da 
rescisão do contrato, às penalidades seguintes: 
 
a) advertência; 
 
b) multa; 
 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a COHAB/ST, por período 
não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de 
Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
10.2. A Contratada ficará sujeita às multas seguintes: 
 
a) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do 
ajustado; 
 
b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso 
injustificado na entrega do objeto ou no início ou conclusão dos serviços até o limite de 
20 (vinte) dias que, uma vez atingido, a Contratante poderá decidir pela rescisão 
contratual; 
 
c) no caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a Contratada ficará 
sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
10.2.1. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 
caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de 
indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa. 
 
10.2.2. A ausência de entrega de documentação ou a apresentação de documentação em 
desacordo com o Edital, poderá ensejar a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do 
valor constante da proposta apresentada pela licitante. 
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10.2.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
10.2.4. A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia da interessada, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
10.2.5. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do 
contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
10.2.6. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo às 
interessadas. 
 
10.3. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 
a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos à 
COAHBS/ST; 
 
b) execução e/ou fornecimento insatisfatório ou pequenos transtornos causados no 
decorrer da contratação, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da multa, 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
10.4. A multa aplicada à Contratada e os prejuízos por ela causados à COHAB/ST serão 
deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 
10.5. A Contratada desde logo autoriza a COAHAB-ST a proceder ao desconto de valores 
referentes às multas a ela aplicadas. 
 
10.6. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 
 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
b) reincidência de execução e/ou fornecimento insatisfatório do objeto licitado; 
 
c) atraso, injustificado, na execução e/ou fornecimento do objeto licitado, contrariando o 
disposto no contrato; 
 
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
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h) prática de atos ilícitos que demonstrem que a licitante não possui idoneidade, para 
contratar com a COHAB/ST. 
 
10.7. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Diretor-Presidente quando 
constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da COHAB/ST, evidência 
de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à 
COHAB/ST ou aplicações sucessivas de outras penalidades. 
 
10.8. Aquela que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e de contratar com a COHAB/ST, do qual será descredenciada, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e do contrato e das demais 
cominações legais. 
 
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1- Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.  
 
11.2- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santos, Estado de São 
Paulo. 
 

Santos, 17 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Maurício Queiroz Prado. 
Diretor Presidente. 
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ANEXO I 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

(enviar pelo e-mail aslic@cohabsantista.com.br) 
  
 
TOMADA DE PREÇOS n° 0xx/2017.  
PROCESSO n° 0xxxx/2017. 
 
 
Denominação:  
CNPJ:  
Endereço:  
e-mail:  
Cidade:  
Estado:  
Telefone:  
Fax:  
  
 
Obtivemos, através de solicitação via e-mail, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada.  
 
Local:             ,    de            de 2017.  
  
Nome:  
   
 

Senhor Licitante,  
  
Visando à comunicação futura entre esta Companhia de Habitação da Baixada 
Santista – COHAB/ST e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o 
recibo de retirada do Edital e remetê-lo à assessoria de licitações, pelo e-mail 
aslic@cohabsantista.com.br. 
  
A não remessa do recibo exime a Companhia de Habitação da Baixada Santista – 
COHAB/ST da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 
de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação.  
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ANEXO II 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contrato nº 218.840-60/07  

 

A) Meta: Contratação de Empresa especial izada para prestação de 

serviços de levantamento topográf ico planialt imétr ico cadastral e 

levantamento aerofotográf ico ou imagem de satél ite de alta resolução 

com geoprocessamento das imagens da área da Favela do Dique da 

Vi la Gilda. 

 

B) Introdução: O objeto desta TR está vinculado ao contrato de 

repasse nº 218.840-60/07, f irmado entre a Caixa Econômica Federal 

–  CEF e Município de Santos.  Neste contrato de repasse está 

previsto a Urbanização da Favela do Dique da Vi la Gilda loca lizada 

na Zona Noroeste do Município de Santos, na margem do Rio dos 

Bugres. Para a urbanização da área as casas de madeira sobre 

palaf itas serão removidas e as casas de alvenaria receberão 

melhor ias e serão consolidadas no local.   

 

C) Objeto: O objetivo deste levantamento é saber o número de casas existentes 

na área, identificação das casas de madeira, identificação das casas de alvenaria, 

definição do limite da área seca. Este levantamento irá subsidiar, tecnicamente, a 

elaboração dos projetos de Urbanização e Regularização Fundiária da área. 

 

D) Identificação da Área: A área do Dique da Vila Gilda situa-se nos bairros 

Rádio Clube e Jardim Castelo na Zona Noroeste do município de Santos.  A área 

abrange cerca de 33,64 ha (336.491,29 m2), de acordo com o quadro abaixo: 

Nome da Área 

 

Área Estimada (m²) 

 

N° Estimado de Famílias 

 

Dique da Vila Gilda 336.491,29 6.042 
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E) Caracterização da Área: A Gleba está localizada ao longo do Rio dos 

Bugres, nos bairros Rádio Clube e Jardim Castelo, na Zona Noroeste do Município 

de Santos.  A área foi constituída por um dique construído na década de 50 ao 

longo do rio e um canal de drenagem com saídas para o rio onde foram instaladas 

comportas. O objetivo era a drenagem dos bairros próximos ao rio. Com o passar 

dos anos as famílias foram construindo suas casas na crista do dique e em seguida 

foram ocupando as margens do canal de drenagem e do rio com casas sobre 

palafitas. 

 

F) Produtos e Etapas: 

F.1. Levantamento planialtimétrico 

Deverá conter curvas de níveis de metro em metro, referidas ao RN oficial, com 

indicação dos limites da área seca, de forma a permitir a exata caracterização 

morfológica da área. 

 

F.2. Cadastramento 

a) Deverão ser incluídos no levantamento topográfico todos os elementos físicos 

presentes na área, as características das casas existentes indicando o material 

construtivo (alvenaria, madeira e madeira sobre palafitas), redes de água e esgoto, 

dos dispositivos de drenagem e outros dados levantados e cadastrados com a 

finalidade de propiciar perfeita caracterização física e geométrica das redes e 

dispositivos existentes. 

b) Deverão ser levantados, obtendo as coordenadas, cotas e demais características 

geométricas, os seguintes dispositivos presentes na área e nas circunvizinhanças: 

· poços de visita de redes telefônicas e energia elétrica; 

· poços de visita de redes de esgoto e galerias de águas pluviais; 

· bocas de lobo, bocas de leão, sarjetões e outros componentes da 

drenagem superficial existente; 

· posteamento da rede elétrica; 

· demais elementos componentes da rede de utilidades e serviços que 

possam interessar ao projeto. 

c) O produto final destes cadastros deverá constar da planta topográfica. 



 

19 
Rubrica:                                  
Data: 17/11/2017. 

Praça dos Andradas nº 12 – 6º andar Centro - Santos – 11.010-904 - Tel. (13) 3211-8520 / fax 3219-6597 

 

d) Deverão ser levantados, também, pontos do terreno que possibilitem sua exata 

representação na escala escolhida para a planta. O número de pontos levantados 

por hectare será em função da escala do desenho e das características da área. 

e) Os marcos da poligonal serão nivelados e contranivelados geométricamente. 

 

F.3. Levantamento aerofotográfico 

a) O levantamento aerofotográfico será elaborada por meio de fotografias aéreas 

capturadas com alta resolução de pixel ou GSD (Ground Sample Distance – o 

tamanho do menor elemento da imagina) 10cm.  

b) As Fotografias aéreas serão processadas em softwares específicos a fim de 

gerar Ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolução e acurácia em formato 

GEOTIFF e por softwares de imagens em formato JPEG, pelas quais será possível 

realizar as vetorizações e identificações dos objetos de interesse da Contratante.  

c) O levantamento aerofotográfico ou imagem de satélite de alta resolução e 

geoprocessamento das imagens, deverá possuir GPS e Câmera embarcada de alta 

resolução, que atende a captura de fotos com 10 cm de pixel ou GSD no Terreno 

sendo desenvolvido para serviços com esta finalidade.  

d) O Processo de ortorretificação irá aplicar todas as ferramentas capazes de 

eliminar distorções de geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruídos, 

ondulações, manchas, riscos, deformações, problemas com luminosidade, visando 

desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto final, sem que as 

informações visuais sejam prejudicadas.  

e) Vetorização da base do levantamento aerofotográfico digital. 

f) Deverá apresentar foto frontal das fachadas das edificações, com sua 

identificação em planta.  

g) As informações deverão ser confrontadas com as áreas das edificações e lotes 

dos imóveis extraídas das interpretações realizadas a partir do ortomosaico. No que 

se diz respeito aos elementos a serem vetorizados na área urbana, estes incluem: 

quadras, lotes, contornos prediais, contornos de terrenos, ruas, rodovias e 

hidrografia. Os mesmo deverão ser incluídos em um arquivo único, pelo qual cada 

elemento estará disposto pelo seu respectivo LAYER de identificação. Somente 

deverão ser utilizados, como elementos de desenho e vetorização, segmentos de 

reta, linhas e polilinhas, o que não inclui, portanto a utilização de arcos, círculos, 

bsplines ou elipses. Complementando as identificações, serão adicionados a tabela 

de atributos os nomes dos logradouros de cada imóvel.  
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h) As informações geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, 

deverão ser definidos de acordo com os parâmetros de Projeção Cartográfica 

Universal Transversa de Mercator (UTM). No que se diz respeito aos arquivos 

vetoriais, estes serão entregues em formato DWG.  

i) As Edificações deverão ser fotografadas e a captura das mesma buscará elucidar 

a numeral predial, o padrão de construção e o seu uso. Especificações mínimas 

das fotos frontais: *Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; *Resoluções 

horizontais e verticais: 96dpi. Em caso da edificação localizadas na esquina do 

arruamento, serão necessário a captura de 2 (duas) ou mais fotografias.  

j) Concluído o trabalho e inserção da Base de Dados atualizada no servidor da 

Administração, deverá ser realizado um treinamento para utilização dos dados em 

formato DWG, SHP e TIFF no Sistema de Informação Geográfica (SIG).  

 

G) Metodologia e Equipamentos 

a) Para a perfeita identificação dos serviços topográficos deverá ser elaborada uma 

planta esquemática com a indicação do terreno de implantação, contendo a 

localização da área objeto dos serviços a serem executados. 

b) Os equipamentos a serem utilizados deverão ter suas precisões nominais 

mínimas fixadas coerentemente com as precisões exigidas pelo trabalho final. 

c) Os serviços topográficos deverão informar, basicamente, as características 

abaixo discriminadas: 

• Levantamento Planialtimétrico: 

· escala; 

· sistema de projeção a ser adotado; 

· referencia de nível a ser adotada; 

· tolerâncias lineares; 

· tolerâncias angulares; 

· tolerâncias de nivelamento; 

· tipos de equipamentos utilizados. 

• Locações: 

· vértices de coordenadas a serem utilizados; 

· referencias de nível a serem utilizadas; 

· documentos validos; 

· equipamentos utilizados. 

• Levantamentos Cadastrais: 
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· tipo de cadastro (físico e/ou geométrico); 

· elementos a serem cadastrados; 

· equipamentos utilizados. 

• Levantamento aerofotográfico: 

· escala; 

· vértices de coordenadas a serem utilizados; 

· equipamentos utilizados. 

d) Os marcos da poligonal serão nivelados e contranivelados geométricamente. 

e) Programação de execução: Levantamento Aéreo da área urbana do município 

por meio de veículo aéreo não tripulado, com resolução espacial de pixel no terreno 

(Ground Sample Distance – GSD) de 10 cm.  

f) Treinamento de servidores para utilização dos arquivos vetoriais e matriciais.  

g) A empresa deverá ter corpo técnico suficiente e devidamente registrada na 

entidade de classe competente para execução dos serviços.  

h) Caso a empresa entenda necessário poderá requerer visita técnica, sendo por 

um profissional credenciado da empresa, e agendada até a abertura das propostas 

juntos ao setor responsável do município.  

i) Todas as despesas para a realização dos serviços (mão de obra, transporte e 

outros) serão de responsabilidade da empresa contratada.  

 

H) O recebimento dos serviços: 

O recebimento dos serviços dar-se-á depois que a Fiscalização efetuar as 

verificações e aferições que julgar necessárias e a Contratada providenciar as 

eventuais correções.  

 

I) Obrigações da Contratada:  

a) Elaborar e apresentar os serviços nas condições e prazos estabelecidos neste 

Termo; 

b) Arcar com os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, 

correspondentes a deslocamentos, ART  ou RRT, cópias, treinamentos etc.; 

c) Seguir as diretrizes técnicas, bem como as disposições legais, regulamentares e 

éticas, adotando nas questões controversas a solução técnica que lhe for 

recomendada, sem que isso se constitua em restrição a independência de seus 

profissionais; 

d) Manter os seguintes padrões de atendimento: 
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• meios que garantam a presença do profissional, de forma tempestiva, nos 

locais e horários determinados pela Contratante (obras, reuniões, órgãos públicos, 

etc.); 

• meios que permitam constante e eficiente comunicação com a 

contratante, de forma ininterrupta e apta a comunicação de dados, mensagens e 

comunicação de voz (local e remota); 

• fornecimento de peças técnicas impressas observando padrão de 

qualidade de impressão, com escalas compatíveis, que permitam leitura clara e 

precisa; 

• fornecimento das peças técnicas também em mídia digital; 

• medição de grandezas físicas em escalas técnicas apropriadas 

(localização,  dimensões, etc.) 

• atendimento as normas da ABNT; 

• fornecer, a Contratante, quando solicitado, cópias das ARTs ou RRTs 

recolhidas,  cronogramas atualizados dos serviços em andamento e relatório dos 

serviços executados e pendentes; 

• responder, na qualidade de fiel depositário, por toda a documentação que 

lhe for entregue pela Contratante; 

• corrigir gratuitamente os serviços que apresentem incorreção, imperfeição, 

até a sua completa aprovação. 

e) A Contratada deverá providenciar anotação de responsabilidade técnica, junto ao 

CREA ou CAU, referente ao objeto do contrato. 

f) Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto será efetivado pela 

Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas 

as disposições e condições estabelecidas no Contrato. 

g)  Todas as eventuais modificações ocorridas durante a execução dos serviços 

serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e 

complementações dos elementos integrantes do projeto. 

h) A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como 

atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. 

i) É de responsabilidade da Contratada, garantir a segurança dos equipamentos, 

durante a execução dos serviços. 
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J) Obrigações da Contratante: 

a) Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada 

na execução dos serviços; 

b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 

c) Permitir livre acesso dos funcionários credenciados pela Contratante aos locais 

de execução dos serviços; 

d) A Contratante deverá manter desde o inicio dos serviços até o seu recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída pelos 

profissionais que considerar necessários ao controle dos trabalhos. 

e) A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por 

suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

 

K) Prazo de execução dos serviços: 

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a contar 

da data de emissão da ordem de serviço. 

 

L) Condições e forma de pagamento: 

a) Contratante, efetuará os pagamentos dos serviços a Contratada após o exato 

cumprimento das obrigações assumidas, nas seguintes condições: 

• 12,50% Levantamento na área; 

• 12,50%  Planta com o Levantamento planialtimétrico cadastral p/ análise e 

correções, Memorial Descritivo; 

• 12,50%  Planta com o Levantamento e Memorial Descritivo corrigido; 

 

• 10,00% Foto frontal das fachadas das edificações com as respectivas 

identificações em planta; 

• 15,00% Mapeamento Aéreo, Vetorização, Relatórios e Notificações; 

• 37,50%  Entrega Final: Memorial descritivo, jogos de plantas assinadas e 

mapeamento aéreo com ART ou RRT do responsável técnico. 
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b) Para a efetivação do pagamento será exigido da Contratada a documentação 

escrita a seguir: 

• A Nota Fiscal/Fatura a ser analisada, confrontada com as publicações 

efetuadas e atestada por servidor designado, para fins de pagamento; 

• O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na 

proposta/nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

 

M) Do recurso orçamentário: 

A despesa resultante deste procedimento licitatório, correrá por conta do convênio 

nº 218.840-60/07. 

 

N) Recebimento dos serviços: 

a) Concluída a prestação dos serviços, a Contratada notificará a Contratante por 

meio de carta que deverá ser protocolada na empresa contratante. 

b) Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal 

do Contrato efetuara o Recebimento definitivo da etapa, lavrando em três vias de 

igual teor o Termo de Recebimento definitivo, que será encaminhado a autoridade 

Contratante. 

c) No caso da constatação de inadequação do objeto aos termos do Contrato, o 

Fiscal lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatara o que houver 

constatado e, se for o caso, juntara orçamento das despesas que se fizerem 

necessárias para corrigir ou refazer o serviço, no todo ou em parte, dirigindo-o a 

autoridade Contratante, que adotara as medidas cabíveis. 

 

O) Entrega do trabalho:  

Serão entregues: 

 Plantas do levantamento topográfico cadastral em escala: 1:100, 1:500 

ou 1:1000, em 04 (quatro) vias, impressas e em arquivo digital; 

 Memorial descritivo, em formato ABNT, em 04 vias; 

 Foto frontal das fachadas das edificações; 

 Levantamento aéreo: Ortomosaico de ortofotos digitais em 

composição colorida (RGB) em formato GEOTIFF das áreas previstas no serviço. 

Os arquivos deverão ser gravados e entregues através de DVD’s;   

 Vetorização: Levantamento aerofotográfico Digital Georreferenciada 
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em formato DWG, contendo todos os elementos prescritos anteriormente. Os 

mesmos deverão ser gravados e entregues em DVD’s;   

 Relatórios e Notificações: Relatórios Individuais de cada residência, 

contendo todas as informações (área do lote, área edificada, imagem aérea, foto 

frontal, etc.); 

 Responsabilidade Técnica, o recolhimento das Anotações de 

Responsabilidade Técnica, junto ao CREA ou CAU, ficará a cargo da Contratada, 

sendo indispensável e obrigatória a apresentação na ocasião da entrega dos 

projetos. 

 

P) Apresentação da proposta de serviço e preço: 

a) Orçamento Detalhado:  

O orçamento será constituído pela quantificação dos serviços a serem executados, 

com os respectivos preços unitários, BDI e encargos Sociais considerados. O 

planejamento da execução dos serviços, se necessário, deverá ser distribuído em 

etapas, de modo a facilitar o gerenciamento do serviço e aferição pela caixa. No 

encaminhamento da documentação para análise técnica, os orçamentos deverão 

estar atualizados para o mês da apresentação da proposta. O Proponente deverá 

apresentar proposta de preços, na modalidade de preço global, fixo para a 

totalidade dos serviços. No preço global a ser proposto deverão estar previstos 

todos os itens de custos em que o contratado incorrerá, tais como: salários e todos 

os encargos sociais, honorários, mão de obra de terceirizada, custos das 

pesquisas, transporte, materiais, comunicações, despesas de viagens, alimentação, 

diárias, processamento de dados, relatórios, cópias e reproduções, etc. 

 

Q) Planilha orçamentária de preços: 

DESCRIÇÃO UN QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

POR M² 

(R$) 

VALOR  

TOTAL 

(R$) 

Contratação de Empresa especializada 

para prestação de serviços de 

levantamento topográfico planialtimétrico 

cadastral e levantamento aerofotográfico 

ou imagem de satélite de alta resolução 

m²  336.491,29  0,467 157.322,23 
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com geoprocessamento das imagens da 

área da Favela do Dique da Vila Gilda 

 

R) Cronograma físico-financeiro: 

Servi

ço:   

 Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral e 

Levantamento Aerofotográfico 

Local

:  
 Dique da Vila Gilda – Rádio Clube/ Jardim Castelo  

 

Data:  28/09/2017           

Item Atividade 
Preço 

Total (R$) 

Peso 

(%) 
1º Mês 2º Mês 3º Mês 

1 Levantamento na área; 19.665,28 12,50 19.665,28   

2 

Planta com o Levantamento 

planialtimétrico cadastral p/ 

análise e correções, Memorial 

Descritivo; 

19.665,28 12,50  19.665,28  

3 
Planta com o Levantamento e 

Memorial corrigido; 
19.665,28 12,50  19.665,28  

4 
Foto frontal das fachadas das 

edificações 
15.732,22 10,00  15.732,22  

5 

Levantamento aerofotográfico, 

Vetorização, Relatórios e 

Notificações 

23.598,33 15,00  23.598,33  

6 

Entrega Final: Memorial 

descritivo e Jogos de plantas 

assinadas com ART ou RRT do 

responsável técnico 

58.995,84 37,50   58.995,84 

  TOTAL 157.322,23 100% 19.665,28 78.661,11 58.995,84 

 

 

OBS. Seguem anexos: 

- Planta da localização da área; 

- Planta com o levantamento topográfico de 2006. 

ARQUIVOS EM PDF 
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ANEXO III 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
DADOS DO LICITANTE: 
Denominação: _____________________________. Endereço: ______________________. 
CEP: _________. Fone: ( ): ___________. e-mail: ___________. CNPJ: ________________. 
 
A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que 
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 
 

Atividade: UN Quantidade: Preço 

unitário  

Preço total 

Contratação de Empresa especializada 

para prestação de serviços de 

levantamento topográfico planialtimétrico 

cadastral e levantamento aerofotográfico 

ou imagem de satélite de alta resolução 

com geoprocessamento das imagens da 

área da Favela do Dique da Vila Gilda 

 

 

 

m² 

  

 

 

336.491,29 

  

 

 

R$ ....,........ 

 

 

 

R$ .......,.. 

 
Preço Total geral, com BDI por extenso:__________________________________. 
Prazo de execução dos serviços: até xxxxx (...................) dias corridos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados 
da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da 
apresentação dos envelopes. 
Prazo de garantia: Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo. 
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações 
exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II. 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
Santos, em ____ de ________________ de 2017. 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome do representante: _____________________________________ 
RG do representante: _____________________________________ 
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ANEXO IV 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 
PROCESSO Nº 0         /2017. 
 
CONTRATO Nº 0     /2017. 
 
TOMADA DE PREÇOS ........... 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB-ST E 
....................................... PARA ................ 

 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB-ST, sociedade de 
Economia Mista Municipal, com sede social em Santos/SP, à Praça dos Andradas, 12 - 6° 
andar, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 58.158.635/0001-00, neste ato representada na 
forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores ............., de ora em diante designado 
CONTRATANTE, e o .............................., neste ato representado .........................., 
doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 
 
1.1- Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de 
levantamento topográfico planialtimétrico cadastral e levantamento aerofotográfico ou 
imagem de satélite de alta resolução com geoprocessamento das imagens da área da 
Favela do Dique da Vila Gilda 
 
1.2- Verba prevista no Convênio vinculado ao contrato de repasse nº 218.840-60/07, 
firmados entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada 
pela Caixa Econômica Federal – CEF e o Município de Santos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
2.1- Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições 
estabelecidas no Memorial Descritivo a seguir transcrito e serão recebidos pela Diretoria 
Técnica – COHAB/ST através de sua Gerência de Projetos; 
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TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

Contrato nº 218.840-60/07  

 

F) Meta: Contratação de Empresa especial izada para prestação de 

serviços de levantamento topográf ico planialt imétr ico cadastral e 

levantamento aerofotográf ico ou imagem de satél ite de alta resolução 

com geoprocessamento das imagens da área da Favela do Dique da 

Vi la Gilda. 

 

G) Introdução: O objeto desta TR está vinculado ao contrato de 

repasse nº 218.840-60/07, f irmado entre a Caixa Econômica Federal 

–  CEF e Município de Santos.  Neste contrato de repasse es tá 

previsto a Urbanização da Favela do Dique da Vi la Gilda localizada 

na Zona Noroeste do Município de Santos, na margem do Rio dos 

Bugres. Para a urbanização da área as casas de madeira sobre 

palaf itas serão removidas e as casas de alvenaria receberão 

melhor ias e serão consolidadas no local.   

 

H) Objeto: O objetivo deste levantamento é saber o número de casas existentes 

na área, identificação das casas de madeira, identificação das casas de alvenaria, 

definição do limite da área seca. Este levantamento irá subsidiar, tecnicamente, a 

elaboração dos projetos de Urbanização e Regularização Fundiária da área. 

 

I) Identificação da Área: A área do Dique da Vila Gilda situa-se nos bairros 

Rádio Clube e Jardim Castelo na Zona Noroeste do município de Santos.  A área 

abrange cerca de 33,64 ha (336.491,29 m2), de acordo com o quadro abaixo: 

Nome da Área 

 

Área Estimada (m²) 

 

N° Estimado de Famílias 

 

Dique da Vila Gilda 336.491,29 6.042 

 

J) Caracterização da Área: A Gleba está localizada ao longo do Rio dos 

Bugres, nos bairros Rádio Clube e Jardim Castelo, na Zona Noroeste do Município 

de Santos.  A área foi constituída por um dique construído na década de 50 ao 
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longo do rio e um canal de drenagem com saídas para o rio onde foram instaladas 

comportas. O objetivo era a drenagem dos bairros próximos ao rio. Com o passar 

dos anos as famílias foram construindo suas casas na crista do dique e em seguida 

foram ocupando as margens do canal de drenagem e do rio com casas sobre 

palafitas. 

 

F) Produtos e Etapas: 

F.1. Levantamento planialtimétrico 

Deverá conter curvas de níveis de metro em metro, referidas ao RN oficial, com 

indicação dos limites da área seca, de forma a permitir a exata caracterização 

morfológica da área. 

 

F.2. Cadastramento 

a) Deverão ser incluídos no levantamento topográfico todos os elementos físicos 

presentes na área, as características das casas existentes indicando o material 

construtivo (alvenaria, madeira e madeira sobre palafitas), redes de água e esgoto, 

dos dispositivos de drenagem e outros dados levantados e cadastrados com a 

finalidade de propiciar perfeita caracterização física e geométrica das redes e 

dispositivos existentes. 

b) Deverão ser levantados, obtendo as coordenadas, cotas e demais características 

geométricas, os seguintes dispositivos presentes na área e nas circunvizinhanças: 

· poços de visita de redes telefônicas e energia elétrica; 

· poços de visita de redes de esgoto e galerias de águas pluviais; 

· bocas de lobo, bocas de leão, sarjetões e outros componentes da 

drenagem superficial existente; 

· posteamento da rede elétrica; 

· demais elementos componentes da rede de utilidades e serviços que 

possam interessar ao projeto. 

c) O produto final destes cadastros deverá constar da planta topográfica. 

d) Deverão ser levantados, também, pontos do terreno que possibilitem sua exata 

representação na escala escolhida para a planta. O número de pontos levantados 

por hectare será em função da escala do desenho e das características da área. 

e) Os marcos da poligonal serão nivelados e contranivelados geométricamente. 

 

F.3. Levantamento aerofotográfico 
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a) O levantamento aerofotográfico será elaborada por meio de fotografias aéreas 

capturadas com alta resolução de pixel ou GSD (Ground Sample Distance – o 

tamanho do menor elemento da imagina) 10cm.  

b) As Fotografias aéreas serão processadas em softwares específicos a fim de 

gerar Ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolução e acurácia em formato 

GEOTIFF e por softwares de imagens em formato JPEG, pelas quais será possível 

realizar as vetorizações e identificações dos objetos de interesse da Contratante.  

c) O levantamento aerofotográfico ou imagem de satélite de alta resolução e 

geoprocessamento das imagens, deverá possuir GPS e Câmera embarcada de alta 

resolução, que atende a captura de fotos com 10 cm de pixel ou GSD no Terreno 

sendo desenvolvido para serviços com esta finalidade.  

d) O Processo de ortorretificação irá aplicar todas as ferramentas capazes de 

eliminar distorções de geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruídos, 

ondulações, manchas, riscos, deformações, problemas com luminosidade, visando 

desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto final, sem que as 

informações visuais sejam prejudicadas.  

e) Vetorização da base do levantamento aerofotográfico digital. 

f) Deverá apresentar foto frontal das fachadas das edificações, com sua 

identificação em planta.  

g) As informações deverão ser confrontadas com as áreas das edificações e lotes 

dos imóveis extraídas das interpretações realizadas a partir do ortomosaico. No que 

se diz respeito aos elementos a serem vetorizados na área urbana, estes incluem: 

quadras, lotes, contornos prediais, contornos de terrenos, ruas, rodovias e 

hidrografia. Os mesmo deverão ser incluídos em um arquivo único, pelo qual cada 

elemento estará disposto pelo seu respectivo LAYER de identificação. Somente 

deverão ser utilizados, como elementos de desenho e vetorização, segmentos de 

reta, linhas e polilinhas, o que não inclui, portanto a utilização de arcos, círculos, 

bsplines ou elipses. Complementando as identificações, serão adicionados a tabela 

de atributos os nomes dos logradouros de cada imóvel.  

h) As informações geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, 

deverão ser definidos de acordo com os parâmetros de Projeção Cartográfica 

Universal Transversa de Mercator (UTM). No que se diz respeito aos arquivos 

vetoriais, estes serão entregues em formato DWG.  

i) As Edificações deverão ser fotografadas e a captura das mesma buscará elucidar 

a numeral predial, o padrão de construção e o seu uso. Especificações mínimas 
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das fotos frontais: *Dimensões 1024 (largura) x 768 (altura) pixels; *Resoluções 

horizontais e verticais: 96dpi. Em caso da edificação localizadas na esquina do 

arruamento, serão necessário a captura de 2 (duas) ou mais fotografias.  

j) Concluído o trabalho e inserção da Base de Dados atualizada no servidor da 

Administração, deverá ser realizado um treinamento para utilização dos dados em 

formato DWG, SHP e TIFF no Sistema de Informação Geográfica (SIG).  

 

G) Metodologia e Equipamentos 

a) Para a perfeita identificação dos serviços topográficos deverá ser elaborada uma 

planta esquemática com a indicação do terreno de implantação, contendo a 

localização da área objeto dos serviços a serem executados. 

b) Os equipamentos a serem utilizados deverão ter suas precisões nominais 

mínimas fixadas coerentemente com as precisões exigidas pelo trabalho final. 

c) Os serviços topográficos deverão informar, basicamente, as características 

abaixo discriminadas: 

• Levantamento Planialtimétrico: 

· escala; 

· sistema de projeção a ser adotado; 

· referencia de nível a ser adotada; 

· tolerâncias lineares; 

· tolerâncias angulares; 

· tolerâncias de nivelamento; 

· tipos de equipamentos utilizados. 

• Locações: 

· vértices de coordenadas a serem utilizados; 

· referencias de nível a serem utilizadas; 

· documentos validos; 

· equipamentos utilizados. 

• Levantamentos Cadastrais: 

· tipo de cadastro (físico e/ou geométrico); 

· elementos a serem cadastrados; 

· equipamentos utilizados. 

• Levantamento aerofotográfico: 

· escala; 

· vértices de coordenadas a serem utilizados; 
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· equipamentos utilizados. 

d) Os marcos da poligonal serão nivelados e contranivelados geométricamente. 

e) Programação de execução: Levantamento Aéreo da área urbana do município 

por meio de veículo aéreo não tripulado, com resolução espacial de pixel no terreno 

(Ground Sample Distance – GSD) de 10 cm.  

f) Treinamento de servidores para utilização dos arquivos vetoriais e matriciais.  

g) A empresa deverá ter corpo técnico suficiente e devidamente registrada na 

entidade de classe competente para execução dos serviços.  

h) Caso a empresa entenda necessário poderá requerer visita técnica, sendo por 

um profissional credenciado da empresa, e agendada até a abertura das propostas 

juntos ao setor responsável do município.  

i) Todas as despesas para a realização dos serviços (mão de obra, transporte e 

outros) serão de responsabilidade da empresa contratada.  

 

I) O recebimento dos serviços: 

O recebimento dos serviços dar-se-á depois que a Fiscalização efetuar as 

verificações e aferições que julgar necessárias e a Contratada providenciar as 

eventuais correções.  

 

I) Obrigações da Contratada:  

a) Elaborar e apresentar os serviços nas condições e prazos estabelecidos neste 

Termo; 

b) Arcar com os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, 

correspondentes a deslocamentos, ART  ou RRT, cópias, treinamentos etc.; 

c) Seguir as diretrizes técnicas, bem como as disposições legais, regulamentares e 

éticas, adotando nas questões controversas a solução técnica que lhe for 

recomendada, sem que isso se constitua em restrição a independência de seus 

profissionais; 

d) Manter os seguintes padrões de atendimento: 

• meios que garantam a presença do profissional, de forma tempestiva, nos 

locais e horários determinados pela Contratante (obras, reuniões, órgãos públicos, 

etc.); 
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• meios que permitam constante e eficiente comunicação com a 

contratante, de forma ininterrupta e apta a comunicação de dados, mensagens e 

comunicação de voz (local e remota); 

• fornecimento de peças técnicas impressas observando padrão de 

qualidade de impressão, com escalas compatíveis, que permitam leitura clara e 

precisa; 

• fornecimento das peças técnicas também em mídia digital; 

• medição de grandezas físicas em escalas técnicas apropriadas 

(localização,  dimensões, etc.) 

• atendimento as normas da ABNT; 

• fornecer, a Contratante, quando solicitado, cópias das ARTs ou RRTs 

recolhidas,  cronogramas atualizados dos serviços em andamento e relatório dos 

serviços executados e pendentes; 

• responder, na qualidade de fiel depositário, por toda a documentação que 

lhe for entregue pela Contratante; 

• corrigir gratuitamente os serviços que apresentem incorreção, imperfeição, 

até a sua completa aprovação. 

e) A Contratada deverá providenciar anotação de responsabilidade técnica, junto ao 

CREA ou CAU, referente ao objeto do contrato. 

f) Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto será efetivado pela 

Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas 

as disposições e condições estabelecidas no Contrato. 

g)  Todas as eventuais modificações ocorridas durante a execução dos serviços 

serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e 

complementações dos elementos integrantes do projeto. 

h) A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 

da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como 

atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. 

i) É de responsabilidade da Contratada, garantir a segurança dos equipamentos, 

durante a execução dos serviços. 

 

J) Obrigações da Contratante: 
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a) Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada 

na execução dos serviços; 

b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas; 

c) Permitir livre acesso dos funcionários credenciados pela Contratante aos locais 

de execução dos serviços; 

d) A Contratante deverá manter desde o inicio dos serviços até o seu recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída pelos 

profissionais que considerar necessários ao controle dos trabalhos. 

e) A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por 

suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

 

K) Prazo de execução dos serviços: 

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a contar 

da data de emissão da ordem de serviço. 

 

L) Condições e forma de pagamento: 

a) Contratante, efetuará os pagamentos dos serviços a Contratada após o exato 

cumprimento das obrigações assumidas, nas seguintes condições: 

• 12,50% Levantamento na área; 

• 12,50%  Planta com o Levantamento planialtimétrico cadastral p/ análise e 

correções, Memorial Descritivo; 

• 12,50%  Planta com o Levantamento e Memorial Descritivo corrigido; 

 

• 10,00% Foto frontal das fachadas das edificações com as respectivas 

identificações em planta; 

• 15,00% Mapeamento Aéreo, Vetorização, Relatórios e Notificações; 

• 37,50%  Entrega Final: Memorial descritivo, jogos de plantas assinadas e 

mapeamento aéreo com ART ou RRT do responsável técnico. 

b) Para a efetivação do pagamento será exigido da Contratada a documentação 

escrita a seguir: 

• A Nota Fiscal/Fatura a ser analisada, confrontada com as publicações 
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efetuadas e atestada por servidor designado, para fins de pagamento; 

• O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na 

proposta/nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

 

M) Do recurso orçamentário: 

A despesa resultante deste procedimento licitatório, correrá por conta do convênio 

nº 218.840-60/07. 

 

N) Recebimento dos serviços: 

a) Concluída a prestação dos serviços, a Contratada notificará a Contratante por 

meio de carta que deverá ser protocolada na empresa contratante. 

b) Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal 

do Contrato efetuara o Recebimento definitivo da etapa, lavrando em três vias de 

igual teor o Termo de Recebimento definitivo, que será encaminhado a autoridade 

Contratante. 

c) No caso da constatação de inadequação do objeto aos termos do Contrato, o 

Fiscal lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatara o que houver 

constatado e, se for o caso, juntara orçamento das despesas que se fizerem 

necessárias para corrigir ou refazer o serviço, no todo ou em parte, dirigindo-o a 

autoridade Contratante, que adotara as medidas cabíveis. 

 

O) Entrega do trabalho:  

Serão entregues: 

 Plantas do levantamento topográfico cadastral em escala: 1:100, 1:500 

ou 1:1000, em 04 (quatro) vias, impressas e em arquivo digital; 

 Memorial descritivo, em formato ABNT, em 04 vias; 

 Foto frontal das fachadas das edificações; 

 Levantamento aéreo: Ortomosaico de ortofotos digitais em 

composição colorida (RGB) em formato GEOTIFF das áreas previstas no serviço. 

Os arquivos deverão ser gravados e entregues através de DVD’s;   

 Vetorização: Levantamento aerofotográfico Digital Georreferenciada 

em formato DWG, contendo todos os elementos prescritos anteriormente. Os 

mesmos deverão ser gravados e entregues em DVD’s;   

 Relatórios e Notificações: Relatórios Individuais de cada residência, 
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contendo todas as informações (área do lote, área edificada, imagem aérea, foto 

frontal, etc.); 

 Responsabilidade Técnica, o recolhimento das Anotações de 

Responsabilidade Técnica, junto ao CREA ou CAU, ficará a cargo da Contratada, 

sendo indispensável e obrigatória a apresentação na ocasião da entrega dos 

projetos. 

 

P) Apresentação da proposta de serviço e preço: 

a) Orçamento Detalhado:  

O orçamento será constituído pela quantificação dos serviços a serem executados, 

com os respectivos preços unitários, BDI e encargos Sociais considerados. O 

planejamento da execução dos serviços, se necessário, deverá ser distribuído em 

etapas, de modo a facilitar o gerenciamento do serviço e aferição pela caixa. No 

encaminhamento da documentação para análise técnica, os orçamentos deverão 

estar atualizados para o mês da apresentação da proposta. O Proponente deverá 

apresentar proposta de preços, na modalidade de preço global, fixo para a 

totalidade dos serviços. No preço global a ser proposto deverão estar previstos 

todos os itens de custos em que o contratado incorrerá, tais como: salários e todos 

os encargos sociais, honorários, mão de obra de terceirizada, custos das 

pesquisas, transporte, materiais, comunicações, despesas de viagens, alimentação, 

diárias, processamento de dados, relatórios, cópias e reproduções, etc. 

 
2.1.1- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao 
objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução. 
 
2.2- O prazo de execução dos serviços é de até 90 (noventa) dias, devendo o cronograma 
ser definido, entre as partes, conforme proposta, em até 30 (trinta) dias contados da 
assinatura deste contrato. 
 
2.3- A CONTRATADA não poderá transferir as obrigações assumidas no presente contrato, 
sem a prévia autorização, por escrito, do Contratante. 
 
2.4- A CONTRATADA compromete-se a não divulgar ou utilizar, por si ou por terceiros, 
quaisquer informações ou dados confidenciais fornecidos pelo Contratante, ou sobre os 
quais venha a ter acesso, sem autorização prévia e expressa do Contratante, sob pena de 
responder civil e criminalmente por tais atos. 
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2.5- Todos os produtos criados em razão dos serviços ora contratados, serão de 
propriedade da CONTRATADA, que deles poderá dispor livremente, incluindo quaisquer 
modificações ou cessão a terceiros. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
3.1- O recebimento dar-se-á por intermédio da Diretoria Técnica da Companhia de 
Habitação da Baixada Santista – COHAB/ST, que expedirá o Termo de Recebimento 
Definitivo; 
 
3.2- Constatadas irregularidades no objeto, a Diretoria Técnica da Companhia de 
Habitação da Baixada Santista – COHAB/ST, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
poderá: 
 
3.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial 
Descritivo acima transcrito; 
 
3.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
 
3.4- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 
cinco dias úteis, contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente ofertado. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO 
 
4.1- O valor total deste contrato é de R$ ................. (.................reais). 
 
4.2- O valor é fixo e irreajustável. 
 
4.3- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta n.º 1.2.01.01.61 – Dique da 
Vila Gilda – CTR nº 0218.840.60/2007. 
 
4.4- Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, com base nos 
serviços efetivamente executados e medidos, mediante a comprovação do recolhimento 
de encargos devidos; 
 
4.4.1. A contratada deverá emitir nota fiscal/fatura, contemplando os serviços 
prestados e mediante vistoria prévia realizada com representantes da Contratada e da 
Contratante e ainda da Caixa Econômica Federal. 
 
4.4.2. Em decorrência de orientação operacional, e por tratar-se de contrato de 
repasse (PAC - Convênio vinculado ao contrato de repasse nº 218.840-60/07, firmados 
entre a Caixa Econômica Federal – CEF e Município de Santos) serão obrigatórias as 
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liquidações através da conta corrente vinculada ao contrato celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Santos e a Caixa Econômica Federal, onde esta última é o Agente Operador, 
vedado o pagamento diretamente pela Companhia de Habitação da Baixada Santista, da 
seguinte forma: 
 
4.4.2.1. A Companhia de Habitação da Baixada Santista requisita à Caixa Econômica 
Federal a liberação da medição, composta de repasse e contrapartida, se houver. 
 
4.4.2.2. A Caixa Econômica Federal libera a medição e requisita à COHAB/PMS o depósito 
da contrapartida, se houver. 
 
4.4.2.3. A Companhia de Habitação da Baixada Santista requisita à Prefeitura Municipal 
de Santos o depósito da contrapartida, se houver. 
 
4.4.2.4. A Prefeitura Municipal de Santos deposita a contrapartida (na conta corrente do 
contrato de repasse). 
 
4.4.2.5. A Caixa Econômica Federal libera a parcela de repasse e liquida a obrigação em 
favor da Contratada, mediante depósito em conta bancária em nome da CONTRATADA. 
 
4.4.2.6. Os serviços serão pagos no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir 
da data da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada e liberada pela fiscalização 
da COHAB-ST, observados os itens anteriores. 
 
4.5- A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de 
expediente junto ao órgão CONTRATANTE. 
 
4.6- Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o 
prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
VIGÊNCIA 
 
5.1- A vigência iniciar-se-á na data de publicação do extrato deste contrato, encerrando-
se na data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
5.2- O prazo de execução, de 90 (noventa) dias corridos, será contado da data da 
assinatura deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo supra transcrito, a Contratada 
obriga-se a: 
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6.1 – Atender as instruções dadas pela CONTRATANTE relativas aos serviços que 
constituem o objeto do presente contrato. 
 
6.2 – Cientificar a CONTRATANTE por escrito e com a devida antecedência, acerca das 
informações e dados necessários ao desenvolvimento profícuo dos serviços. 
 
6.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
6.5 – Fornecer mão de obra e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do 
objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão 
dentro do prazo estabelecido. 
 
6.6- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução. 
 
6.7- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário 
considerado como de conduta inconveniente pelo CONTRATANTE. 
 
6.8- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da 
realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que 
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores. 
 
6.9- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus 
empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito. 
 
6.10- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes da execução deste contrato; 
 
6.10.1- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 
contrato. 
 
6.11- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato. 
 
6.12- Fornecer a supervisão e administração necessária à execução dos serviços. 
 
6.13- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 
municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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7.1 - Orientar, acompanhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato, fornecendo a 
qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da contratada, 
informações adicionais e dirimir dúvidas em todos os casos omissos. 
 
7.2 - Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com o serviço executado, quando em 
conformidade com o contrato, encaminhando-a ao setor competente para as 
providências relativas ao pagamento. 
 
7.3 - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, providenciando a emissão 
da Ordem de Início dos Serviços e demais comunicações escritas. 
 
7.4 - Indicar o representante que atuará como GESTOR do presente contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA 
DAS SANÇÕES E RESCISÃO 
 
8.1- Garantida a defesa prévia, a inexecução, a inexecução total ou parcial do contrato, 
assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA, sem 
prejuízo da rescisão do contrato, às penalidades seguintes: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a COHAB/ST, por período 
não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de 
Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada ficará sujeita às multas seguintes: 
a) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do 
ajustado; 
b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso 
injustificado na entrega do objeto ou no início ou conclusão dos serviços até o limite de 
20 (vinte) dias que, uma vez atingido, a Contratante poderá decidir pela rescisão 
contratual; 
c) no caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a Contratada ficará 
sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do 
pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia da 
interessada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total 
ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do 
processo às interessadas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos à 
COAHBS/ST; 
b) execução e/ou fornecimento insatisfatório ou pequenos transtornos causados no 
decorrer da contratação, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da multa, 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A multa aplicada à Contratada e os prejuízos por ela causados à 
COHAB/ST serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Contratada desde logo autoriza a COAHAB-ST a proceder ao 
desconto de valores referentes às multas a ela aplicadas. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) reincidência de execução e/ou fornecimento insatisfatório do objeto licitado; 
c) atraso, injustificado, na execução e/ou fornecimento do objeto licitado, contrariando o 
disposto no contrato; 
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
h) prática de atos ilícitos que demonstrem que a licitante não possui idoneidade, para 
contratar com a COHAB/ST. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao 
Diretor-Presidente quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo 
da COHAB/ST, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 
acarretem prejuízo à COHAB/ST ou aplicações sucessivas de outras penalidades. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Aquela que, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida pela 
CONTRATANTE, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 
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seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a 
COHAB/ST, do qual será descredenciada, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e do contrato e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA NONA  
DA LEGISLAÇÃO 
 
9.1- Aplica-se à execução deste contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei federal 
nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DO FORO 
 
10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o 
Foro de Santos do Estado de São Paulo. 
 
10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins 
de direito. 

Santos,         de                de 2017. 
 
 
 
 
CONTRATANTE: 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATADA:  
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO OBRIGATÓRIO AO CONTRATO: 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE SANTOS 

 
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA. 
CONTRATADA: .................... 
CONTRATO N°: 0.................  
PROCESSO Nº: 0............... 
VALOR: R$ ....................... (..............................reais). 
OBJETO: Prestação de Serviços de .............. 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 
de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Santos, ..... de .......... de 2017. 
 
CONTRATANTE - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB-ST: 
 
 
 
 
CONTRATADA - 
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ANEXO V 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 
A Companhia de Habitação da Baixada Santista – COHAB/ST. 
 
Referência: Tomada de Preços nº 0     /2017 
 
 
 
Pelo presente, designo o Sr. _____________________________________, 

portador do RG nº ____________________ para representante da 

empresa________________________________, CNPJ: _______________, 

estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se fizer 

necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, 

classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de 

habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na 

licitação em referência. 

 
Santos/SP, em ____ de ____________ de 2017. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome do Representante: 
RG do Representante nº: 
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ANEXO VI 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no ato convocatório, que a empresa ________________________ 
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 
qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de 
contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no 
procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 0     /2017, realizada pela 
Companhia de Habitação da Baixada Santista. 
 
Santos, em ____ de ________________ de 2017. 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome do representante:_____________________________________ 
RG do representante:_______________________________________ 
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ANEXO VII 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES 
(FASE HABILITAÇÃO) 

 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da 
empresa__________________________ (denominação da pessoa jurídica), 
participante da Tomada de Preços nº 0     /2017, da Companhia de Habitação da 
Baixada Santista, DECLARO sob as penas da lei: 
 
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante 
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
 
b) Que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no 
Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da 
Constituição do Estado de São Paulo; 
 
c) Que não possui em seu quadro societário ou de empregados ou contratados, 
servidores públicos da ativa, ou empregados de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista federal e/ou municipal. 
 
d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação 
do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, 
relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano 
de recuperação judicial está sendo cumprido; 
 
e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que 
no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação 
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão 
sendo cumpridas;  
 
f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não 
possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos conheço na íntegra. 
 
Santos/SP, em ____ de ________________ de 2017. 
 
_______________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 
RG nº ................... 
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ANEXO VII 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 

 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 

de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral e levantamento 

aerofotográfico ou imagem de satélite de alta resolução com 

geoprocessamento das imagens da área da Favela do Dique da Vila Gilda 

 

Atestamos, para fins de participação na Tomada de Preços nº 0     /2017, 

promovida por esta Companhia de Habitação da Baixada Santista – 

COHAB/ST, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, 

representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: 

(__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste 

local em __/__/2017, reconhecendo os locais de execução dos serviços. 

 

(Dados do representante desta COHAB/ST responsável pelo 

acompanhamento da vistoria) 

Nome completo:______________________________________ 

Matricula:___________________________________________ 

Setor:______________________________________________ 

Cargo:_____________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________ 

 


