
      

                                                                                                                              
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Av. Tamoios, 4887 – Centro – CEP.76.994-000 

Tel.: (69) 3345-2319 – Cabixi –Rondônia 

   

 
MEMORANDO N.º130/SEMAS/2021. 

Data:20/07/2021. 
DE: SEMAS 
PARA: SECRETARIA ESPECIAL 

ASSUNTO:“Abertura de Processo” 
  

 
                          Senhora Secretária, 
 

 
                          Tem o presente a finalidade de solicitar de V.Sª, autorização para 
abertura de Processo, visando à aquisição de serviços de Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico Cadastral. Do terreno a ser construído a nova sede do Prédio do 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. Descrito no objeto. Segue anexas 

Pesquisas de Preços. 
                 Objetivando a celeridade do processo solicitamos ainda que a presente 

aquisição seja realizada de acordo com o Artigo 24 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada pela Lei 9.648, de 27 de Maio de 1998. 

 II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez cento) 

do limite na alínea “a” do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram 
as parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possam a ser realizada de uma só vez. 

 

 

Unidade Orçamentária:  0601 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Projeto Atividade:   

2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
Elemento de Despesa: 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica. 
Reserva Orçamentária:  R$2.433,33 
33.90.39.05 – SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  

                               
               Atenciosamente. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO: 

Este documento foi elaborado à luz da lei 8.666/93, como peça integrante e indissociável 

de um procedimento licitatório, que visa estabelecer as condições gerais para registrar o menor 

preço para futura Contratação de empresa especializada na realização de serviços 

Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral. 

 

2. JUSTIFICATIVA:   

 Justifica-se a necessidade de realização desse trabalho por que é  a base para o trabalho de 

qualidade de qualquer arquiteto, engenheiro civil e construtora para construção de Casas, 

sobrados, prédios, loteamentos, residenciais, Estações de tratamento de esgoto, complexos 

industriais, abertura de estradas, vicinais, ruas, avenidas, rodovias, implantação de rede de esgoto, 

rede de água, oleoduto, gasoduto, pontes, viadutos, barragem, construção de lagos, açudes, PCH 

(Pequena Central Hidrelétrica), extração de minérios, utilizado também em pedreiras entre muitas 

outras finalidades. Essencial para o bom planejamento de todas as construções, o Planialtimétrico 

norteia os projetos, pois é a representação do terreno em formato digital. Assim é possível calcular 

os quantitativos de corte, aterro, custo das movimentações de terra, estudo da viabilidade do 

projeto, estudo do melhor traçado para estradas, cálculo e simulação de projetos antes de ir a 

campo executar. Nos loteamentos e residenciais o Planialtimétrico será a base o projeto 

Urbanístico, projeto de terraplenagem, projeto de água, esgoto, drenagem, pavimentação, APP’s, 

acessos ao empreendimento, por consequência irá refletir no projeto de iluminação, Projeto 

paisagístico, localização horizontal e vertical de nível de travessias e pontes, enfim um 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral irá refletir em todo estudo e viabilidade do loteamento 

ou residencial. Com o levantamento planialtimétrico cadastral é possível obter uma amostra 

da dimensão de diferentes proporções de terra. Pode-se obter modelos superficiais ou 

subterrâneos e, por intermédio desse processo, obtém-se a planta do local. Além disso, 

o levantamento planialtimétrico cadastral proporciona: 

 Capacidade de realização exata de cálculo de toda a área analisada; 

 Possibilidade de realizar levantamentos arquitetônicos para futuras mudanças do terreno 

como, por exemplo, construções; 
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 Possibilidade de analisar o terreno para que haja uma melhor adaptação para atividades 

agrícolas; 

 Através do levantamento planialtimétrico cadastral é possível definir os melhores locais para 

elaborar passagens rodoviárias e também canais para lagos e rios; 

 Possibilidade de gerar curvas de nível e realizar um diagnóstico de erosões na área 

verificada; 

 Melhor precisão para analisar os solos que serão ocupados por propriedades antes de se 

começar a construção do projeto; 

 Redução de custos na produção do projeto. Realizar uma análise prévia do ambiente pode 

contribuir para reduzir custos desnecessários e também auxilia a construir com 

aproveitamento máximo do local. 

 Desta forma, o levantamento planialtimétrico cadastral alia-se a diferentes áreas como 

construção civil, ferrovias, urbanização de espaços públicos, arquitetura, minerações, entre 

outras. E para realizar uma análise correta, equipamentos como teodolito, GPS, baliza e até 

mesmo drones, necessitam de serem utilizados. 

Além de auxiliarem os procedimentos, os equipamentos utilizados no levantamento 

planialtimétrico cadastral servem para armazenar dados que serão transformados em documentos 

que representarão com precisão o espaço analisado. 

Portanto, é notório afirmar que a realização do Levantamento Topográfico 

Planialtimétrico Cadastral, auxiliam no desenvolvimento do projeto, viabilizando a execução de 

projetos mais eficientes, precisos, seguros e econômicos.  

3 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

O presente Termo de Referência tem por objetivo a Contratação de empresa especializada 

na realização de serviços de engenharia, “Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, 

no terreno a ser construído nova Cede do Prédio CRAS- Centro de Referência da Assistência 

Social, está localizado na Quadra 52, Lote, 03, Setor 01, sito na Avenida: Tamoios, Nº4795 onde 

será a Realização do Levantamento Topográfico Planialtimétrico do terreno, para complementação 

de projetos de engenharia, no Município de Cabixi – RO. 

 

4 CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO:  
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O levantamento planialtimétrico é um documento que descreve o terreno com exatidão e nele são 

anotadas as medidas planas, ângulos e diferenças de nível (inclinação). Planialtimetria é a junção 

das palavras planimetria e altimetria.  

O levantamento planialtimétrico de uma determinada área visa obter com precisão, usando-se 

métodos e instrumentos adequados, os elementos que permitam a elaboração das plantas 

topográficas com um número suficiente de coordenadas de pontos da superfície do terreno. 

A aplicação deste tipo de levantamento é variadas, como por exemplo: projetos de estradas, 

barragens, construções residenciais, construção de edifícios, loteamentos, regularização fundiária, 

extração de areia, extração de cascalho entre outros. 

O levantamento planialtimétrico cadastral é a representação do terreno em formato digital, sendo 

essencial ao bom planejamento de todas as construções.  O levantamento planialtimétrico 

cadastral constitui a base de qualidade de qualquer projeto, seja de construção de estações de 

tratamento de esgotos (ETE), de centrais hidrelétricas ou de complexos industriais, de abertura de 

estradas vicinais, avenidas, ruas ou rodovias, seja de construção de barragens, lagos e açudes, de 

desenvolvimento de projetos da indústria mineral ou ainda de desenvolvimento de redes de água 

e esgoto, de polidutos e de execução de obras de artes (viadutos, pontes, etc.). 

Os serviços de levantamento planialtimétrico cadastral são aplicados a todas as etapas de um 

processo construtivo, desde a fase de projeto até a sua finalização.  É de vital importância e 

constitui valor irrisório se comparado ao custo total da obra e que pode facilmente ser revertido 

em economia nas etapas posteriores do projeto, tais como de movimentação de terras em cortes e 

aterros. 

5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Especificação Técnicas: 

Item Especificação Quant 

estimada. 

Und. V.total 

01 Serviço Topográfico para complementação de 

projeto de Construção Civil, realizando a 
medição de perímetros e área total do terreno 
para a execução da obra, de acordo com as 

demandas da SEMAS. Sito na Av: Tamoios c/ a 

Rua: Parecis. Coordenadas; - 13.48759, -

60543074. Sendo: 1.131,40 M². 
 

Relação do serviço a ser executado: 

- Levantamento Planialtimétrico: (descreve 
o terreno com exatidão e nele são anotadas 
as medidas planas, ângulos e diferenças de 
nível). 

- Apresentar ART dos services elaborados. 

01 Serviços. 

 
 
 
 
 
 

R$2.433,33 
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6 DA EXECUÇÃO 

6.1 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, especificamente os serviços será efetuado 

no município de Cabixi-RO, de acordo com as demandas na execução de projetos de engenharia, 

onde deverão ser realizados os serviços de Topográfia para a compensação do projeto. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente de eventual contratação correrá por conta dos recursos consignados a 

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, conforme a seguinte Ação Programática: 

Unidade Gestora: 0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Atividade: 2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

Valor Estimado: R$: 2.433,33 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos). 

 

08 – Da Dispensa em Licitação: 

Objetivando a celeridade do processo solicitamos ainda que a presente aquisição seja realizada de 
acordo com o Artigo 24 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 9.648, de 27 de Maio de 
1998. 

II – Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite na alínea “a” do inciso II do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não 
refiram as parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possam a ser realizada de uma só vez.  

 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Atender prontamente as exigências da Administração inerentes ao serviço do eventual 

Contrato. 

Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas de habilitação e qualificação, durante 

todo o período do eventual contrato. 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos serviços. 

Responsabilizar-se pelos fornecimentos dos serviços no prazo estabelecido. 

Informar a Prefeitura sobre qualquer ocorrência com a execução do contrato. 

 

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o objeto 

adjudicado dentro das especificações; 

Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados neste Projeto Básico;  

Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços objeto deste 

Instrumento; 

Notificar, por escrito, à vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 
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dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a vencedora de total responsabilidade quanto à 

execução dos mesmos; e 

Acompanhar as prestações dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 

ajuste ou suspensão da prestação, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, as execuções feitas fora das 

especificações deste Termo. 

 

11. DAS PENALIDADES: 

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura 

poderá garantida a prévia defesa do licitante, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

Advertência, por escrito, quando a licitante deixar de atender quaisquer indicações aqui 

constantes; 

Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o 

valor do contrato ou instrumento equivalente; 

Impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 7º da lei 10.520; 

Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do 

contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor 

inadimplido.  

O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 

setor financeiro da Prefeitura, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 

pagamento posterior a ser efetuado pelo Contratante ou cobrada judicialmente; 

As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pela Prefeitura, nos casos de 

força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa o licitante 

vencedor. 

 

12.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL;  

 

O Responsável técnico indicado pela empresa licitante deverá apresentar atestados em seu nome, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU, 

relativos à execução de serviços que apresentem as seguintes características: execução de serviços de 

Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral. 

A qualificação técnica profissional exigida decorre da quantidade dos serviços que se pretende 

contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto ao cumprimento 

das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária competitividade daqueles que 

possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para contratar com o Poder Público. 

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita 

às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 

Por atraso injustificado na execução do objeto: 

Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento); 

Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o 

total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 

No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 

equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos 

por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 

Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao Executivo Municipal; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no 

cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Cabixi por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.  

As multas serão descontadas dos créditos da empresa ou cobradas administrativa ou 

judicialmente;  

As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exime a empresa, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar 

a Prefeitura Municipal de Cabixi/RO; 

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis;  

Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou 

comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição 

desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que 

poderão ser aplicadas cumulativamente: 

Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento; 

Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 

paralisação do serviço; 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF ou no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, e no caso de 

ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas neste Termo de Referência e das demais determinações legais; 

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
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ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 

devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

14.  DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal devidamente 

atestada pelo setor competente. 

A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do objeto o número e 

nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento; 

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas, para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após 

a reapresentação das notas fiscais/faturas; 

A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s) para fins de 

liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros; 

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da 

licitante vencedora; 

O pagamento será efetuado pela Prefeitura no prazo em até 30(trinta) dias, contado da data de 

protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no 

subitem 10.1, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da 

Contratada; 

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem 

implicará aceitação definitiva serviços realizados; 

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

 

15.  DOS PRAZOS E CONDIÇÕES: 

   15.1 – A execução dos serviços será de imediato, após a emissão da Nota de Empenho, a 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS enviará a empresa vencedora do certame.  

   15.2 – A Empresa será obrigada fornecer   Laudo/Relatório   “Levantamento Topográfico 

Planialtimétrico Cadastral, ” do solo em até 15 (quinze), a partir da emissão do Empenho. 

 

16. FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização da contratação será exercida por Comissão designada, ao qual competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência a Secretaria solicitante; 

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhados os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabíveis. 
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17 - UNIDADE FISCALIZADORA: 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
18 – ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE 

 

ELABORADO POR: 

Sônia Cristina de Souza 
Diretora de Divisão I de Controle 
Orçamentário. 

DATA:20/07/2021. 

 

19 – AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE 

APROVADO POR: 
 
 
 

DATA:20/07/2021. 

 
 

 


