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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO 
 

1.1. Estudo e Elaboração da Plantas de Valores Genéricos Rural (PVG) 
Município de JUSCIMEIRA e especificações técnicas determinadas neste Termo de Referência.  

 
2 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESCOPO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

2.1. O objetivo do presente Termo de Referência é subsidiar o procedimento 
licitatório, vinculado ao objeto antes descrito, que irá adquirir uma solução de mercado necessária 
para se atender à realidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA em sua gestão, definidas 
na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 10.520/2002 e na legislação pertinente, objetivando estabelecer as 
condições e requisitos necessários para a realização de licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM conforme veremos adiante neste termo. 
 

2.2. Diante do atual contexto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA elaborou este 
Termo de Referência, que pretende resolver as dificuldades acima mencionadas e disponibilizar 
uma solução adequada, a qual trará benefícios para toda a sociedade de JUSCIMEIRA nos 
processos e procedimentos administrativos. 
 

2.3. Os serviços deverão atender às normas técnicas usuais para este tipo de trabalho, 
ao especificado no edital e, ao estabelecido na legislação e normas oficiais aplicáveis, tais como: 
 

2.3.1 Levantamento de toda a legislação tributária do município; 
2.3.2 Análise cartográfica da cidade; 
2.3.3 Coletas de dados de mercado junto as fontes de informação; 
2.3.4 treinamento para os funcionários contratados; 
2.3.5 Determinação dos preços unitários das zonas homogêneas; 
2.3.6 Montagem da Planta de Valores; 
2.3.7 Elaboração de projeto de lei; 
2.3.8 Aprovação pela Câmara de Vereadores. 

 
 
 

3 - DESÍGNIO 
3.1. Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1.562, de 29 de abril 

de 2015, envio abaixo as informações sobre o Valor de Terra Nua – VTN do município de 
Juscimeira – MT 
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 3.2. Possibilitar maior controle de informações, agilidade no desempenho dos diversos 

trabalhos de competência municipal e garantir maior transparência e eficiência. 
 

 
4 - JUSTIFICATIVA 

4.1. A planta urbana do município, juntamente com o cadastro técnico atualizado, são 
instrumentos fundamentais para o planejamento e a tomada de decisões. No entanto, são os 
instrumentos mais difíceis de se manterem atualizados e disponíveis. O principal motivo é a 
diversidade da especialização necessária das pessoas responsáveis pela manutenção das 
diferentes fontes de dados, tais como, desenhos, fichas e listas de valores. As soluções surgidas 
até o presente momento apontam para os Sistemas de Informação Geográficas - SIGs 
 
5 - PRODUTOS  

5.1. Laudo de Avaliação utilizando-se o Método Direto Comparativo, em conformidade 
com a NBR 14.653 – Parte 3 (Imóveis Rurais) da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

5.1.1 Planilha de Valor de Terra Nua (VTN) 
5.1.2 Levantamento de toda a legislação tributária do município; 
5.1.3 Análise cartográfica da área rural; 
5.1.4 Coletas de dados de mercado junto as fontes de informação; 
5.1.5 Determinação dos preços unitários das zonas homogêneas; 
5.1.6 Montagem da Planta de Valores; 
5.2. Método Comparativo de Dados de Mercado, onde a valoração se dará através de 

comparação entre o imóvel a ser avaliado com outros imóveis ofertados no mercado. A Análise de 
Superfície de Tendência (Trend Surface Analysis - TSA) sendo elas: 

 
  
 
 6 - DO PESSOAL DISPONIBILIZADO 

6.1.Conforme exigência legal, o município deverá realizar pesquisa de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo do objeto licitado para apurar o valor 
estimado total global. Os quantitativos para contratação foram feitos com base nas informações 
disponíveis, não podendo a secretaria determinar o quantitativo exato do serviço a ser realizado 
antes de sua execução. A determinação de área aproximada foi feita através do sistema Google 
Earth pela criação de polígonos de área para determinar o valor e área aproximada do serviço. A 
determinação de unidades imobiliárias de acordo com o cadastro existente atual e estimativas de 
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crescimento, porém os laudos e planta só poderão ser assinado por Arquitetos, engenheiros civis 
ou cartográfico. 
 
7 - VISITA TÉCNICA 

7.1.Registre-se a necessidade da visita técnica, exigida, junto ao credenciamento do 
licitante. É de extrema importância que a licitante averígue todas as condições dos sistemas e 
equipamentos em uso pelo município, pois não serão aceitas quaisquer argumentações 
posteriores, ou seja, no momento da efetiva implantação do serviço. 

7.1.1 A Lei de Licitações autoriza a Administração Pública a exigir, como requisito de 
qualificação técnica, a comprovação de que o licitante realizou visita técnica – também 
chamada de visita prévia, visita de vistoria ou vistoria técnica – no local onde serão 
cumpridas as futuras obrigações contratuais, em momento anterior à apresentação de 
sua proposta no certame. 
7.1.2 Isso é o que se extrai do disposto no art. 30, inc. III da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(...) 
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
 

7.2. A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração 
de sua proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será 
executado o objeto/encargo licitado. 

7.3. Trata-se de um direito do particular de conferir sua própria capacidade técnica 
para executar o encargo, e de formular sua proposta de preço com base na realidade da 
contratação, uma vez que, ao realizar a visita técnica, o licitante tem a oportunidade de extrair 
detalhes do local de execução da obra ou do serviço. 

7.4. Nesse sentido já observou o TCU ao tratar da visita técnica quando da prestação 
de serviços de engenharia: 

“Ora, tomar conhecimento de todas as informações relativas às obras e das 
condições do local de sua realização é do interesse dos próprios licitantes. 
(...) qualquer empresário com um mínimo de responsabilidade não só 
deseja como necessita conhecer o local e as condições da obra a ser 
realizada antes de formular sua proposta comercial”[ TCU, Acórdão 
nº244/2003 - Plenário.Min.Rel. Ubiratan Aguiar, DOU de 28.03.2003 

 
7.5. No presente caso, a contratação visa não somente a criação de uma base 

cartográfica municipal, mas a atualização dos documentos, informações e demais acervos que o 
município tenha a sua disposição. Assim, é imprescindível que para empresa participar do 
certame ela detenha o conhecimento da situação atual dos documentos a disposição do 
município. 
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7.6. Nos casos em que a Administração constatar, na fase de planejamento, que a 

realização de visita técnica é imprescindível para que o particular conheça todas as peculiaridades 
do local em que o objeto será executado e formule corretamente sua proposta, é dever da 
Administração assim proceder. 

7.7. Informações devem ser adquiridas na visita técnica. A visita técnica deverá ser 
efetuada pelos licitantes a fim de obter o documento de comprovação de realização da visita, 
devendo as licitantes comparecer na PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, em dia e hora 
marcada para a visita.  

7.8. O comprovante de realização da visita é documento obrigatório para a 
habilitação da licitante, e deve ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis antes do certame. 

7.8.1 O município atende a recomendação do TCU para que a Administração 
estabeleça prazo adequado para a realização da visita técnica: 

“estabeleça prazo adequado para a sua realização, tanto para evitar que os 
potenciais licitantes tomem conhecimento prévio do universo de 
concorrentes através de reunião no mesmo local e horário, como para 
assegurar que os possíveis interessados ainda contem, após a realização da 
visita, com tempo hábil para a finalização de suas propostas.” TCU, 
Acordão n°906/2012, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012 

 
 
8– HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

8.1.1 Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o 
objeto da  licitação através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
Público ou Privado, comprovando que a licitante executou serviços similares aos do 
objeto licitado, averbado ao CREA  ou CAU de origem. Para comprovação de 
similaridade com o objeto deste Edital o(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar 
experiência em execução dos seguintes serviços relevantes: 
8.1.2 Atestado Registrado no CREA ou CAU assim como outro órgão público 
competente de Geração de Planta Genérica de Valores(ABNT/NBR) de município. 

 
8.2. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

8.2.1  Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro profissional 
qualificado para execução dos serviços. As Certidões de Acervo Técnico deverão ser 
emitida em nome dos profissionais que participarão da execução dos serviços objeto 
da licitação, pertencente ao quadro da licitante na data designada para o recebimento 
dos envelopes, sendo essa situação comprovada com a apresentação da cópia da 
carteira de Trabalho, acompanhada de fichas de registro de empregados, no caso de 
empregador; pelo contrato social, no caso de sócio, ou por contrato que comprove de 
forma precisa o vínculo com a empresa e os profissionais. 
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9 - GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS/RECEBIMENTO 
 

9.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão da Ata Registro de 
Preços será realizada pela Secretaria Fazenda e Finanças que designara Servidor Publico através de 
portaria  que atuará como fiscal da Ata e zelará pela fiel execução da mesma, em consonância com 
as especificações deste Termo de Referência, tomando as providências cabíveis no caso de 
descumprimento, parcial e total, das condições pactuadas. 

9.2. Caso seja detectada alguma irregularidade, mediante simples declaração de 
constatação, será de imediato rejeitado o seu recebimento e solicitadas a tomada das 
providências cabíveis. 
 
10 – MULTAS CONTRATUAIS 

10.1. Advertência; 
10.1.1 Multa, observados os seguintes limites máximos: 
10.1.2 Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da prestação de serviços ou serviço não realizado; 
10.1.3 Multa de até20 % (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou 
documento equivalente; 
10.1.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 
10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
§ 1º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 
do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 

 
 
11 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. A Ata Registro de Preços terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura da Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria Municipal de 
Fazenda e Finanças, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

11.2. Os trabalhos serão executados na sede da empresa, na sede da Prefeitura 
Municipal e em todo território do município de JUSCIMEIRA, em estrita obediência aos detalhes 
constantes deste Termo de Referência e respectivos anexos. 
 
12 - VALOR E REAJUSTE 

12.1. O Valor da Ata Registro de Preços será o preço adjudicado no procedimento 
licitatório, entretanto os valores desta contratação poderão ser reajustados, no todo ou em parte, 
a cada período de 12 (doze) meses, aplicando-se a variação do índice IGP-M da FGV (Índice Geral 
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de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice que o substitua em caso de 
extinção. 

12.2. No preço deverão estar incluídas todas as despesas diretas e/ou indiretas, 
referentes à execução do objeto, assim como as despesas com mão de obra, tributos, encargos 
sociais, previdenciários trabalhistas, comerciais, lucros, e quaisquer outros ônus que se fizerem 
necessários, ou vierem a ocorrer em decorrência do cumprimento das obrigações a serem 
assumidas pela CONTRATADA. 

12.3 Deverá ser demonstrada através de tabela comparativa e detalhada a 
recomposição dos custos contratuais.  

 
13 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O valor estimado da presente Ata Registro de Preços será de R$ 362.000,00 
(Trezentos Sessenta Dois Mil Reais) correspondente a todos os serviços citados no objeto deste, 
sendo o valor global a serem pagos em 02 (duas) parcelas, 30% na ordem de serviço e 70% no 
término dos serviços e entrega dos produtos; conforme orçamento em anexos a este termo. 

13.2. O pagamento será realizado por ordem bancária à CONTRATADA, vedada 
qualquer antecipação de pagamento sem a correspondente prestação dos serviços, após o 
pagamento da parcela inicial da assinatura do contrato. 

13.3. Os percentuais serão aplicados aos itens conforme planilha vencedora do 
certame.  

13.4. Planilha Demonstrativa de Valores Cotados; 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD GEOJÁ AEROJAM AEROTRI VLR.MEDIO 

01 

ELABORAÇÃO PLANTA GENERICA DE 
VALORES SOB IMÓVEIS RURAIS DO 
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT, PARA 
FINS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 
TERRITORIAL RURAL (ITR) 

UNID 01 396.000,00 375.000,00 315.000,00 362.000,00 

VALOR TOTAL 362.000,00 

 
 
 

14 - OBRIGAÇÕES 
14.1. Solicitar, na data da abertura dos envelopes da presente licitação e se julgar 

necessária, a presença de servidor da secretaria requisitante; 
14.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
14.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços;  
14.4. Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, 

de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
14.5. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

14.6. fetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidos no edital, mediante atesto de recebimento dos produtos na nota fiscal; 

14.7. Aplicar as penalidades por descumprimento no todo em parte do pactuado no 
edital. 

 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

15.1. As despesas relativas ao processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicado: 

 
02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 
02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
051 - Ficha 

 
 
 

JUSCIMEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 
 

JOSÉ JUNIOR ALVES 
Secretário De Fazenda e Finanças 

 
 


